
Computadores portáteis similares a notebooks, porém mais leves e simples, passam a equipar as 54 
unidades administradas pela prefeitura e outros 200 aparelhos devem chegar até o final deste mês P3

Escolas da rede municipal recebem 
800 chromebooks em Americana

Pfizer contra
a ômicron

Vacina neutraliza a 
variante com três doses, 

dizem fabricantes
tododia.com.br   |   3,00   9 Dez | 2021 QUINTA

Brasil + Mundo08

ESPIÃO DA VELOCIDADE | Radar instalado na Avenida Corifeu de Azevedo Marques é um dos 18 pontos que voltam a operar nesta sexta

Radares
de volta
Santa Bárbara retoma 
amanhã 18 pontos fixos de 
fiscalização que estavam 
desativados há um ano  P5

Cláudio Mariano  / SB Notícias

Americana 
retoma dose 
extra para quem 
recebeu Janssen

Cidades04

Brasil + Mundo07

O governador anunciou que 
vai adotar a medida no esta-
do, caso o governo federal 
não exija documento até o 
próximo dia 15. “Jamais vou 
exigir”, diz Bolsonaro.

Doria insiste 
no ‘passaporte 
da vacina’

DIGITAL | Chromebook entregue ontem em escola na Morada do Sol

Cidades03

Teve início nesta semana 
a preparação para o começo 
das obras de construção do 
centro oncológico de Ameri-
cana, efetivamente iniciadas 
ontem, conforme anunciou o 
prefeito Chico Sardelli. Nes-
ta quinta-feira, ele e demais 
secretários devem visitar o 
local para estabelecer o cro-
nograma de obras.

Centro de
oncologia tem
obra iniciada

Cidades05

Os membros da Comis-
são de Políticas Sociais da 
Câmara de Santa Bárbara 
d’Oeste devem se reunir 
nos próximos dias com 
vereadores de Americana 
para discutir o número de 
pacientes americanenses 
que procuram por atendi-
mento no PS (Pronto-So-
corro) Dr. Afonso Ramos. 
Levantamento realizado 
pela Secretaria de Saúde de 
Santa Bárbara apontou que 
30% dos atendimentos na 
unidade são a pacientes de 
Americana, ou pouco mais 
de 150 dos 500 realizados 
por dia, em média, na unida-
de de saúde.

Uso de PS 
barbarense 
gera debate

Marília Pierre  / Prefeitura de Americana
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Fonte: CPTEC | Unicamp

27°

12°
Sol entre 
nuvens

CLIMA NA RMC

O Brasil não 
pode se 
tornar paraíso 
turístico de 
negacionistas

JOÃO DORIA 
Governador, ao anunciar o 
passaporte da vacinação 
Covid no Estado de São Paulo
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TODODIA - O jornal da Região Metropolitana de Campinas

FRASE DO DIA

FALECIMENTOS
Santa Bárbara d’Oeste

Cecília Rosa
Faleceu ontem, aos 65 anos. Era viúva de Wanderlei Gomes da 

Silva, deixando os filhos: Aleandro e Eduardo. Será sepultada hoje, 
às 9h, no Cemitério da Paz. (Funerária Araújo-Orsola)DECORAÇÃO | Em clima de Natal, o velho portal de entrada de Americana 

ganhou cara nova esta semana, com a instalação de uma iluminada árvore.

IMAGEM DO DIA

A crise de governança Mobilização pela margem de 
40% do consignado

Crise econômica, com 
desemprego de 15 milhões 
de pessoas e um estado de 
deflação, com dois trimes-
tres de PIB negativo; crise 
sanitária com milhões de 
brasileiros mortos e conta-
minados pela pandemia da 
Covid 19; crise política, com 
a gaveta cheia de reformas 
desviadas e aprovação de 
orçamentos secretos; crise 
social com as margens re-
cuando para a base da pirâ-
mide e cenas de desmaios 
por fome nas filas de postos 
de saúde; e ameaça de crise 
hídrica por falta d’água nos 
reservatórios. Esse é um re-
trato 3 x 4 do país.

A verve de Roberto Cam-
pos apontava dois traços 
característicos da psique 
de Países em desenvolvi-
mento: a ambivalência e o 
escapis mo. É ambivalência 
querer equacionar o des-
controle em con trolar os 
controladores. Aprova-se 
uma PEC dos Precatórios, 
sabendo-se que o preço po-
lítico foi alto. Até o PT votou 
a favor.

É escapismo argumen-
tar que as crises se devem 
às circunstâncias. Na ver-
dade, as coisas erradas são 
patrocinadas por um Go-
verno, cuja leniência torna-
-se cada vez mais patente 

O aumento para 40% da 
margem de empréstimo 
com desconto direto na 
folha beneficiou milhares 
de brasileiros ao longo do 
ano. Com o agravamento 
da crise econômica por 
conta da pandemia, o be-
nefício representou um 
socorro imediato para 
famílias que perderam 
renda e emprego. Estamos 
chegando ao fim de 2021 e 
a situação econômica do 
país não é muito diferente 
da do ano passado. Infla-
ção e desemprego em alta 
castigam os mais pobres. 

Para quem ainda tem 
dúvidas da importân-
cia do acesso ao crédito 
na vida dos brasileiros e 
também na retomada da 
economia, os números 
ajudam a comprovar a 
relevância do seu papel. 
Dados apresentados no 
1º Corban (Congresso de 
Correspondentes Bancá-
rios e Promotoras de Cré-
dito do Brasil), realizado 
em outubro, em Porto Se-
guro, na Bahia, mostram 
que após a aprovação da 
medida provisória que 
ampliou a margem para 
empréstimo consignado, 
mais de R$ 5 bilhões fo-
ram injetados na econo-
mia brasileira. Recursos 
movimentados no setor 
privado e que ajudaram 
famílias a pagar dívidas e 
comprar alimentos. As es-
tatísticas apresentadas no 
congresso, com base nos 
dados do Banco Central, 
revelam ainda que somen-
te no mês de setembro de 
2021 foram movimenta-
dos R$ 21 bilhões no país 
referentes a empréstimos 
consignados. 

Além da escalada da in-

GAUDÊNCIO TORQUATO
YASMIN MELOJORNALISTA, PROFESSOR E 

CONSULTOR POLÍTICO PRES. DO INSTITUTO NACIONAL 
DO AGENTE FINANCEIRO (INAF)

ante a escalada de desvios 
e ilegalidades vio lência que 
se abatem sobre a socie-
dade. O espaçoso terreno 
público se apresenta todo 
esburacado. Pergunta de 
resposta previsível: por que 
a máquina es tatal é inefi-
caz na implementação de 
suas políticas? Porque o 
desem penho dos gestores 
é movido por interesses 
alheios ao bem-comum 
e desprovido dos compo-
nentes inerentes à prática 
da administração pública: 
planejamento, transparên-
cia, probidade, controle e 
respon sabilidade.

A improvisação campeia 
na malha administrativa, a 
partir do instante em que 
os comandos das estru-
turas são reservados a re-
presentantes de grupos e 
partidos. O PP e os outros 
partidos do Centrão fatiam 
a máquina administrativa. 
Cada qual organiza, ao bel 
prazer, a concepção e a or-
dem das ações a serem de-
senvolvidas, solicitando às 
áreas jurídicas e contábeis 
que ajustem as contas nos 
termos da legis lação.

Dessa forma, orçamen-
tos são engolidos em pro-
jetos feitos sob pressão de 
grupos e em programas 
superficiais. Se a gestão tem 
sabor político, é natural que 
os dirigentes concentrem 

as decisões, evitando per-
der força. Explica-se desse 
modo como o foco político 
amortece o foco técnico na 
miríade de pequenas, mé-
dias e grandes estruturas 
dos três entes federativos.

E, para evitar especula-
ções e denúncias, impõe-
-se rígido sigilo, razão pela 
qual, mesmo sob a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, os 
gestores omitem informa-
ções e escamoteiam dados. 
O STF impõe transparência 
dos autores de emendas 
parlamentares, mas os dri-
bles são frequentes.  Resul-
tado: entre 30% a 40% dos 
orçamentos são despendi-
dos em ações inócuas.

O pano de fundo que 
agasalha os maus geren-
ciadores é a impuni dade. 
Sabendo que, mais cedo ou 
mais tarde, serão inocen-
tados, arcam com o ônus 
da improbidade. Abre-se, a 
partir dessa lógica, uma cri-
se de governança e não de 
go vernabilidade, como al-
guns entendem, porquanto 
o sistema político, a forma 
de governo e as relações 
entre os Poderes, mesmo 
operando em um comple-
xo desenho institucional 
como o nosso – chegam a 
esmorecer, mas não matar 
a democracia. Em suma, 
o Brasil está patinando no 
mesmo lugar. Índice de re-
novação de lideranças, 2, 
numa escala até 10. Índice 
de meritocracia na máqui-
na pública, 3; índice de re-
forma política, 3; índice de 
corrupção, 8; índice de res-
ponsabilidade e boa gestão, 
2; índice de qualidade nos 
serviços públicos, 4. Cada 
um que dê a sua nota.

A improvisação 
campeia na malha 

administrativa

flação e do alto índice de 
desemprego, a queda do 
PIB (Produto Interno Bru-
to), os juros altos e a amea-
ça de uma nova onda da 
pandemia são alguns dos 
fatores que deixam o ce-
nário econômico cada vez 
mais distante do que era 
esperado. E para quem 
precisa de crédito rápido 
e com taxas baixas, um 
agravante: a partir de ja-
neiro de 2022 a margem li-
berada para empréstimos 
consignados corre o risco 
de voltar a ser de até 35% 
do benefício (30% para 
empréstimos pessoais e 
5% para despesas com 
cartão de crédito). 

Aposentados, pensio-
nistas, servidores públi-
cos e agentes do setor de 
crédito de todo o Brasil se 
mobilizam para garantir 
a prorrogação da medida 
provisória que garante a 
liberação da margem de 
40% até 31 de dezembro 
de 2021. Uma petição co-
lhe assinaturas em todo o 
país para sensibilizar par-
lamentares sobre a impor-
tância da deliberação da 
PL 2017/20. A manuten-
ção da margem adicional 
de 5% é extremamente 
importante para evitar 
que aposentados, pensio-
nistas do INSS e servido-
res públicos federais não 
sejam prejudicados ainda 
mais. Diante do crítico ce-
nário atual da economia, 
em que os juros das linhas 
de crédito dispararam, o 
crédito consignado con-
tinua sendo a linha mais 
barata disponível.  

A continuidade da mar-
gem de 40% traz uma sé-
rie de vantagens. Para os 
beneficiários, que podem 
utilizar o crédito para pa-
gar outras dívidas, com 
juros maiores, por exem-
plo, e também para a eco-
nomia que se encontra tão 
fragilizada. Mais recursos 
em circulação significam 
mais atividades econômi-
cas em movimento, como 
os pequenos negócios que 
dependem diretamente 
dos consumidores.
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EDUCAÇÃO

Alunos da rede muni-
cipal de ensino de Ame-
ricana devem iniciar o 
próximo ano letivo co-
nectadas, mas dentro da 
sala de aula.  A Prefeitura 
de Americana anunciou 
nesta quarta-feira (8) a 
entrega de 800 chrome-
books a serem utilizados 
nas 54 unidades escolares 
municipais.

Computadores portá-
teis similares a notebooks, 
porém mais simples e le-
ves,  os chromebooks fun-
cionam com sistema ope-
racional e licenciamento 
do Google e vão compor 
laboratórios móveis nas 
escolas.

Dos 800 equipamentos 
entregues, 240 são desti-
nados ao Ensino Infantil e 
o restante, ao Ensino Fun-
damental. 

De acordo com o secre-
tário de Educação, Viní-
cuis Ghizini, outros 200 
chromebooks chegarão 
a Americana até o fim do 
ano. 

Cada equipamento 

custou R$ 2.198,00, em 
investimento superior a 
R$ 2 milhões consideran-
do os carrinhos e cabos, 
onde os equipamentos 
poderão ser carregados e 
transportados.

Cada escola deve re-
ceber um carrinho que 
comporta 40 máquinas, e 
nesta quarta-feira foi a vez 
da Emef (Escola Munici-

pal de Educação Infantil) 
Florestan Fernandes, no 
bairro Morada do Sol, cuja 
entrega contou com a pre-
sença do prefeito Chico 
Sardelli (PV), do vice-pre-
feito, Odir Demarchi (PL) 
e do secretário Vinícius 
Ghizini. A solenidade con-
tou com a apresentação e 
homenagens de alunos às 
autoridades. 

Prefeito e secretário 
evidenciaram a necessi-
dade de a rede municipal 

acompanhar as tendên-
cias tecnológicas na edu-
cação.

Ghizini salientou que, 
em vez de os alunos irem 
a um laboratório, o labo-
ratório poderá ser levado 
a qualquer sala, já que a 
quantidade de 40 chrome-
books atenderá as classes 
de Ensino Fundamental,  
que têm até 35 alunos. Nas 
escolas de Ensino Infantil, 
o manuseio dos equipa-
mentos será feito por edu-
cadores.

Os professores já rece-
beram capacitação para o 
uso dos laboratórios nas 
atividades junto aos alu-
nos. E, conforme o secre-
tário, as escolas passam 
por renovação estrutural 
de rede para comportar os 
sistemas, já que o armaze-
namento é em nuvem, ou 
seja, online.

Também estão na nu-
vem as contas de e-mail 
criadas para todos os alu-
nos no processo de con-
figuração das máquinas 
para o uso educacional.

Os chromebooks pos-
suem um rastreador GPS, 
que permite a desativa-
ção no caso de serem re-

Chromebooks passam a equipar as 54 unidades da 
rede municipal e mais 200 chegam ainda este mês

Prefeitura entrega 800
computadores portáteis 
a escolas de Americana

DAÍZA DE CARVALHO
E DA REDAÇÃO
AMERICANA

MORADA DO SOL | Chico  discursa na entrega dos equipamentos em escola ontem 

TECNOLOGIA | Chromebooks são similares a notebooks 

movidos da escola.
Os equipamentos tam-

bém são resistentes à que-
da da altura de uma car-
teira escolar.

USO
Os chromebooks são 

equipamentos mais sim-
ples, leves e baratos que 
os notebooks convencio-

nais, uma vez que pratica-
mente todos os dados são 
armazenados em nuvem.

Segundo a prefeitura, 
na Educação Infantil, es-
ses equipamentos serão 
utilizados principalmen-
te pelas professoras, para 
registro das atividades, 
experiências e vivências 
propostas. 

No Ensino Fundamen-
tal, a utilização será feita 
pelos alunos, através dos 
chamados laboratórios 
móveis, nos quais os equi-
pamentos irão para den-
tro das salas de aula, ao 
invés dos alunos se deslo-
carem para a sala de infor-
mática.

“São várias as possibili-
dades de uso e entre os be-
nefícios está a possibilida-
de de o aluno responder a 
provas e atividades on-li-
ne, com o recebimento e 
eventual correção simul-
tânea por parte dos pro-
fessores. Facilita, ainda, a 
elaboração de textos cola-
borativos entre os alunos, 
com o devido acompa-
nhamento do profissional 
da Educação, ou ainda a 
realização de pesquisas 
prévias sobre determina-
do assunto que será trata-
do em sala de aula, entre 
outras metodologias ati-
vas que poderão ser apli-
cadas”, informou a prefei-
tura, em nota.

Investimento da 
Educação em cada 

equipamento 
é de R$ 2.198

Marília Pierre / Prefeitura de Americana

SAÚDE PÚBLICA

Iniciadas obras de construção do 
centro oncológico de Americana

Teve início nesta se-
mana a preparação para 
início das obras de cons-
trução do centro oncoló-
gico de Americana, efeti-
vamente iniciadas ontem, 
conforme anunciou o 
prefeito Chico Sardelli 
(PV). Nesta quinta-feira, 
ele e demais secretários 
devem visitar o local para 
estabelecer o cronogra-
ma de obras e “apresentar 
resultados o mais rápido 
possível”, de acordo com 
o chefe do Executivo.

A Unacon (Unidade de 
Assistência de Alta Com-
plexidade em Oncologia) 
é construída numa área 
do prédio anexo do Hos-
pital Municipal Dr. Wal-
demar Tebaldi.

Anunciada em setem-

bro, com a confirmação 
de convênio estadual na 
ordem de R$ 5,5 milhões 
ao ano para viabilizar os 
atendimentos, a unida-
de deve atender também 
pacientes de Santa Bár-
bara e Nova Odessa.

São previstos 5.300 
procedimentos e 650 
cirurgias anualmente, 
numa estrutura com oito 
poltronas para quimiote-
rapia e dois leitos para in-
fusão, cirurgias oncológi-
cas nas especialidades de 
mastologia, ginecologia, 
urologia, aparelho diges-
tivo além de ambulató-
rio, suporte diagnóstico e 
toda estrutura necessária 
para tratamento dos pa-
cientes oncológicos.

Inicialmente, o aten-

dimento deve ser priori-
tário aos pacientes que 
aguardam na fila, poste-
riormente estendendo a 
novos pacientes.

No entanto, ainda não 
há data prevista de as-
sinatura do convênio, 
conclusão da constru-
ção, chegada de equipa-
mentos e início do aten-
dimento. 

Atualmente, pacientes 
do município precisam 
receber o tratamento em 
outras cidades.

Americana transpor-
ta mais de 200 pacientes 
para tratamento do cân-
cer em outras cidades, 
a maioria para Barretos, 
Jaú, São Paulo, Campinas 
e Bragança Paulista.

                  | DAÍZA DE CARVALHO

AMERICANA

Câmara vai contratar empresa 
para mudança de prédio

A Câmara de Americana 
abriu licitação para contra-
tar uma empresa de mu-
danças de grande porte, 
para transferência do Le-
gislativo para outro ende-
reçoa partir de janeiro de 
2022.

O pregão presencial será 
no dia 21 de dezembro, na 
seleção de empresa para o 
transporte de mobiliários, 
equipamentos em geral e 
demais bens da institui-
ção. A contratação inclui 
o fornecimento de caixas 
de papelão, mão de obra, 
veículos e equipamentos 
necessários para a execu-
ção dos serviços.

Conforme o Legislativo, 
ainda não há previsão exa-
ta da data da mudança, que 
deve ocorrer em janeiro. A 
data deve ser confirmada 

com ao menos 10 dias de 
antecedência à empresa, 
que terá até sete dias para 
a mudança do prédio atual 
na Praça Divino Salvador, 
no Jardim Girassol, para 
o da Avenida Monsenhor 
Bruno Nardini, no Jardim 
Miriam, numa distância de 
cerca de três quilômetros.

Orçamentos prévios in-
dicam custo de até R$ 130 
mil para a mudança, mas 
a expectativa é de contrato 
em valor inferior devido à 
concorrência, na qual va-
lerá o menor preço.

A Câmara estima 200 
caixas de papelão para 
acondicionar o volume de 
documentos a ser trans-
portado. As caixas devem 
ser entregues 10 dias antes 
da mudança. 

No descritivo dos imó-

veis a serem transporta-
dos, o de maior quantida-
de são cadeiras de plástico 
(340), além de 94 armários, 
191 mesas e 116 poltronas. 

“NOVO” PRÉDIO 
O contrato para aluguel 

do prédio que vai abrigar 
a Câmara de Americana foi 
assinado no início de no-
vembro e o custo cairá dos 
R$ 60.500 por mês atuais 
(que seriam reajustados a 
R$ 67 mil) para R$ 45 mil 
mensais, num contrato 
inicial de 60 meses (cinco 
anos). Em dezembro e ja-
neiro, a Câmara acumula 
os aluguéis dos dois pré-
dios, até que a mudança 
seja concluída para encer-
rar o contrato do prédio 
atual. 

                      | DAÍZA DE CARVALHO
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NO TOPO DO MDB

MOLINA EM CAMPINAS

MACRIS CRITICA MANOBRA NA PEC

MACRIS CRITICA MANOBRA NA PEC (2)

O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB), foi eleito 
nesta quarta-feira (8) presidente da Associação Nacio-
nal de Prefeitas, Prefeitos, Vice-Prefeitas e Vice-Prefeitos 
do MDB, para um mandato de dois anos. A eleição, pela 
executiva nacional do partido, ocorreu em Brasília.  
Ele será o responsável por coordenar os trabalhos de 
quase 1.500 prefeitos e vice-prefeitos, 800 prefeitos e 
quase 700 vice-prefeitos eleitos pelo partido.  
“É uma alegria receber do nosso presidente nacional, 
deputado Baleia Rossi, essa missão de presidir a Associa-
ção Nacional de Prefeitos e Vice-Prefeitos do MDB, que 
é o maior partido do nosso país. É muito importante um 
partido forte, trocando políticas públicas, trocando expe-
riências e aprimorando cada vez mais para que a gente 
tenha um país cada vez mais plural e de igualdade”, disse 
Gustavo, que também é o atual presidente do Conselho 
de Administração da RMC.

Ricardo Molina, presidente da LBF (Liga de Basquete Femi-
nino), visitou na segunda-feira (6) o prefeito de Campinas, 
Dário Saadi (Republicanos). Na reunião, no Palácio dos 
Jequitibás, Molina agradeceu o apoio do prefeito à modali-
dade e o presenteou com uma homenagem da LBF (foto). 
“Como secretário, o Dário foi grande responsável pela criação 
do Vera Cruz Campinas e, como prefeito, temos a certeza de 
que ele irá ajudar muito mais nosso basquete”, disse Molina. 
Eleito em 2020, Saadi foi Secretário de Esportes e Lazer 
da cidade paulista na gestão anterior, quando apoiou e 
participou ativamente da fundação do Vera Cruz Campinas, 
em 2017. Projeto que herdou a base da extinta equipe de 
Americana – presidida por Molina –, o clube campineiro foi 
campeão da LBF no ano seguinte, além de ter conquistado 
dois campeonatos estaduais.

Há mais de dois anos a Câmara dos Deputados debate aPEC da 
Prisão em Segunda Instância e, mesmo as duas últimas sessões 
para votar a proposta sendo canceladas com a alegação de 
busca de entendimento, ainda não aconteceu a deliberação. 
O deputado federal Vanderlei Macris (PSDB-SP) informou 
ontem que na tentativa desta quarta-feira (8) 17 membros 
da Comissão favoráveis à proposta foram trocados para que 
fosse reprovada. “Mais uma vez uma força estranha, as forças 
invisíveis desse parlamento, atuou para que a proposta fosse 
rejeitada”, relatou Macris. De acordo com o parlamentar, após 
cancelamentos da votação na semana passada e na tarde 
desta terça-feira, na manhã de quarta 17 membros da Comissão 
favoráveis à proposta foram trocados por 17 deputados contrá-
rios a medida.

De modo a evitar a manobra, o relator da PEC, deputado 
Fábio Trad (PSD-MS), retirou de votação o parecer. “Essa foi 
à alternativa que tivemos para não perder esses mais de dois 
anos de trabalho”, relatou Macris, destacando que a prisão 
em segunda instância é uma demanda da sociedade e que 
tem grande relevância para o norteamento correto deste 
País. “Temos que acabar com a impunidade no Brasil, e que 
os bandidos, os corruptos não tenham mais possibilidades de 
protelação em liberdade. Os recursos são um direito garantido 
e, da mesma forma, serão mantidos na PEC, mas o farão 
sem gozar do mesmo direito do cidadão de bem”, afirmou o 
deputado federal Vanderlei Macris. O relator pediu que seja 
marcado outro dia para a votação da proposta, o que deve 
acontecer na próxima semana.

FOGO CRUZADO
fogocruzado@tododia.com.br

Saúde recebe novo lote de Pfizer e volta a aplicar dose extra nesta quinta

Americana libera reforço
a vacinados com Janssen

 A Secretaria de Saúde 
de Americana vai reto-
mar nesta quinta-feira 
(9) a aplicação da dose 
adicional da vacina con-
tra a Covid-19 aos mo-
radores que receberam 
a vacina da Janssen, de 
dose única.

A decisão foi tomada 
depois da chegada de 
um novo lote da vacina 
Pfizer.

A aplicação da dose 
adicional para quem ha-
via recebido a Janssen 
vinha sendo feita com 
quaisquer imunizan-
tes disponíveis, porém 
no dia 2 de dezembro, a 
Secretaria Estadual da 
Saúde atualizou o docu-
mento técnico da cam-
panha e determinou que 
a partir daquela data 
somente a vacina Pfi-
zer poderia ser utilizada 
como dose complemen-
tar à Janssen.

Esta decisão fez com 
que o município suspen-
desse de forma imediata 
a aplicação da dose adi-
cional a esta vacina, pois 
não havia quantitativo da 
vacina Pfizer disponível 

para atender a essa de-
manda específica.

Porém, nesta quarta-
-feira (8) Americana re-
cebeu 8.004 doses da va-
cina da Pfizer, que serão 
destinadas tanto para 
a segunda dose como 
para dose adicional a to-
dos os grupos elegíveis, 
inclusive aos moradores 

que receberam a vacina 
da Janssen, e que aguar-
davam pela dose de re-
forço.

O intervalo necessário 
para receber a dose adi-
cional da vacina Janssen 
é de dois meses após a 
primeira dose, segundo a 
Secretaria de Saúde.

Já para os demais imu-

nizantes o prazo mínimo 
é de quatro meses, a con-
tar da data da segunda 
aplicação.

A vacinação está sen-
do realizada apenas por 
meio de agendamento, 
que está disponível dia-
riamente a partir das 14h 
no site www.saudeameri-
cana.com.br.

DA REDAÇÃO
AMERICANA

VACINA | Americana recebeu mais 8 mil Pfizer, que serão usadas no público da Janssen

Marília Pierre / Prefeitura de Americana  

COVID-19

HORTOLÂNDIA

Campanha quer manter 
memória de Perugini

A Prefeitura de Hor-
tolândia inicia uma 
campanha para estimu-
lar os moradores a com-
partilhar histórias que 
tenham vivenciado com 
o ex-prefeito Angelo Pe-
rugini, falecido em abril 
deste ano, vítima da Co-
vid-19. 

O lançamento da 
campanha foi feito na 
live “Perugini Presente”, 
no dia 1º deste mês para 
homenagear o ex-pre-
feito.

De acordo com o 
agente cultural da Se-
cretaria de Cultura, Pau-
lo Eduardo Germano, o 
objetivo é receber fotos 
ou vídeos de moradores 
com o ex-prefeito.

“A ideia é montarmos 
um acervo sobre Peru-
gini para mantermos 
viva a história dele e da 
própria cidade. Futu-
ramente, esse material 
poderá ser utilizado em 

uma exposição”, explica 
Germano.

A campanha tem ca-
ráter permanente.

Quem quiser, pode 
fazer a doação do mate-
rial para a Secretaria de 
Cultura.

O material será enca-
minhado para o Centro 
de Memória Professor 
Leovigildo Duarte Ju-
nior. 

A equipe do centro 
fará análise e avaliação 
do material recebido.

Quem não quiser fa-
zer a doação, poderá 
emprestar o material 
para que seja feita uma 
cópia pela Secretaria de 
Cultura.

Para mais informa-
ções, os interessados 
podem entrar em con-
tato com a Secretaria de 
Cultura, via WhatsApp, 
por meio do número 
(19) 99979-5576.
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NATAL NOS TRILHOS

Trem iluminado passa 
pela região dias 17 e 18

Concessionária da ma-
lha ferroviária paulista, a 
Rumo Logística iniciou 
nesta quarta-feira (8) o 
“Natal nos Trilhos”, even-
to que celebra a data com 
um trem especialmente 
decorado e iluminado,  
formado por uma loco-
motiva e três vagões, que 
passará pelos trilhos que 
atravessam cerca de 40 
cidades do Interior de São 
Paulo até o dia 18 de de-
zembro.

Segundo o cronogra-
ma divulgado ontem pela 

empresa, a composição 
passará por Americana 
no dia 17 de dezembro e 
também no dia seguinte 
(18), quando também po-
derá ser vista cruzando os 
trilhos em Nova Odessa, 
Sumaré e Campinas.

Este ano, o trem não 
fará paradas como nos 
anos anteriores para 
evitar aglomerações, 
aumentar a prevenção 
contra a Covid e elevar a 
segurança da população 
junto aos trilhos.  

  | DA REDAÇÃO

LOCOMOTIVA | Vai percorrer cidades paulistas até dia 18

Divulgação
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SAÚDE PÚBLICA

Os membros da Comis-
são de Políticas Sociais da 
Câmara de Santa Bárbara 
d’Oeste devem se reunir 
nos próximos dias com 
vereadores de Americana 
para discutir o número de 
pacientes americanenses 
que procuram por atendi-
mento no PS (Pronto-So-
corro) Dr. Afonso Ramos. 
Levantamento realizado 
pela Secretaria de Saúde 
de Santa Bárbara apontou 
que 30% dos atendimen-
tos na unidade são a pa-
cientes de Americana, ou 
pouco mais de 150 dos 500 
realizados por dia, em mé-
dia, na unidade de saúde.

Os dados foram apre-
sentados pela secretária 
de Saúde de Santa Bárba-
ra, Lucimeire Rocha, na 
reunião com parlamen-
tares da cidade no último 
dia 26, para discutir recla-
mações sobre a demora 

por atendimento de pe-
diatria no hospital.

A situação do PS voltou 
a ser discutida na sessão 
desta terça-feira (7) da Câ-
mara barbarense.

De acordo com a pre-
sidente da Comissão de 
Políticas Sociais, a verea-
dora Esther Moraes (PL), 
o encontro com os colegas 
americanenses seria para 
discutir o que pode ser fei-
to, em conjunto, para de-
safogar os atendimentos 
do Afonso Ramos.

Ela explica que essa é 
apenas parte das ações 
planejadas pela comissão 
acerca do problema. 

“A comissão pretende se 
reunir com o presidente 
da Câmara de America-
na e com os membros da 
comissão de Saúde para 
conversar sobre o assun-
to até na próxima sema-
na. Além disso, muitos 
casos da atenção básica 
têm sido atendidos no PS 
e deveriam ser feitos na 

atenção básica. Queremos 
entender porque esses pa-
cientes não estão na aten-
ção básica, se não estão 
procurando porque não 
há informação ou não há 
atendimento. O próximo 
passo é visitar as UBSs e 
conversar com pacientes 
e funcionários”, afirma Es-
ther Moraes. 

O presidente da Câma-
ra de Americana, Thia-
go Martins (PV), diz que 
conversou com Esther e 
pretende levar a situação 
à Comissão de Educação, 
Saúde e Promoção Social 
para intermediar um en-
contro entre o grupo, do 
qual também pretende 
participar.

“Como presidente, vou 
falar com os membros da 
comissão e, mesmo não 
fazendo parte, eu também 
vou participar”, comenta.

Para o presidente da Co-
missão, Dr. Daniel Cardo-
so (PDT), o assunto deve-
ria ser discutido também 

Saúde de SB diz que 30% dos pacientes são da cidade 
vizinha e vereadores das duas cidades vão discutir caso

Uso de PS barbarense 
por pacientes de 
Americana gera debate

RENATO PEREIRA
SANTA BÁRBARA D’OESTE

pela Comissão de Direitos 
Humanos e Cidadania, 
composta pelos verea-
dores Pastor Miguel Pires 
(Republicanos) Professora 
Juliana (PT) e Marcos Cae-
tano (PL).

“Entendo que esse as-
sunto seja de incumbên-
cia de alguma Comissão 
Extraordinária Permanen-
te, à qual, regimentalmen-
te, é acionada quando 
houver necessidade para 
desenvolver trabalho jun-
to à comunidade ou se-
gundo interesses do mu-
nicípio, de acordo com a 
sua área de competência. 
Nessa lógica, talvez seja de 
competência da Comissão 
Extraordinária Permanen-
te de Direitos Humanos e 

Cidadania, opina.
“Cabe ressaltar, ainda, 

que o Pronto Atendimento 
do Parque Gramado não 
funciona mais 24 horas e, 
com isso, as pessoas que 
residem naquela região 
optam por ir para Santa 
Bárbara d’Oeste, devido 
à distância ou, também, 
para evitar os transtornos 
e as longas filas de espera 
por especialistas, exames e 
cirurgias na saúde de Ame-
ricana, devido aos proble-
mas existentes”, completa.

De acordo com a Pre-
feitura de Santa Bárbara 
d’Oeste, atualmente não 
há nenhuma parceria 
ou convênio com outras 
cidades da região que, 
eventualmente, possuam 

pacientes atendidos nas 
unidades de saúde do mu-
nicípio para investimento 
na área.

Além do Afonso Ramos, 
a cidade conta ainda com 
a Unidade de Pronto Aten-
dimento Dr. Edson Mano. 

Atualmente, em Ame-
ricana, o atendimento de 
urgência é feito no Pronto-
-Socorro do HM (Hospital 
Municipal) Dr. Waldemar 
Tebaldi e na UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) 
do bairro Antonio Zanaga.

S.BÁRBARA  | Saúde diz que mais de 150 dos 500 pacientes diários são de Americana

30%
DOS ATENDIDOS NO PS 
AFONSO RAMOS SÃO 

DE AMERICANA

CASA DO BOM VELHINHO

Papai Noel atende 
hoje em Santa Bárbara

Após sua chegada em 
Santa Bárbara d’Oeste 
no último final de sema-
na, o Papai Noel abre sua 
agenda para receber o 
público na “Casa do Pa-
pai Noel”. Nesta quinta-
-feira (9) o bom velhinho 
estará a partir das 19h 
no CAT (Centro de Aten-
dimento ao Turista), 
atual sede do Centro de 
Memórias e Casa do Ar-
tesão, localizado na Rua 
João Lino, 362 – Centro.

As crianças terão a 
oportunidade de tirar 
foto e entrega sua carta 

ao Papai Noel.
O bom velhinho aten-

derá também nos dias 
14, 16, 21 e 23, sempre às 
19h, no mesmo local.

Como parte da progra-
mação do aniversário de 
203 anos de Santa Bárba-
ra, o CAT recebe nos dias 
12 e 19 de dezembro, 
domingo, sempre às 19 
horas, o espetáculo mu-
sical “Encanto e Magia” 
que promete transportar 
a plateia para um espaço 
de fantasia, o mundo de 
conto de fadas.     
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UM NATAL PRA BRILHAR

Programação do Tivoli
é recheada de atrações

Dentro da programa-
ção especial neste mês de 
Natal, o Tivoli Shopping 
promove nesta quinta-fei-
ra (9), às 19h,  mais uma 
atração: a segunda apre-
sentação da Orquestra 
Sanfônica de Americana e 
da Orquestra de Violeiras 
de Santa Bárbara d’Oeste, 
viabilizado pela Associa-
ção NILEEC (Associação 
do Núcleo Integrado de 
Lazer, Esporte, Educação 
e Cultura de Americana).  

 O show, que é gratuito e 
aberto ao público, ocorre 
em cima de um trio elé-
trico, no estacionamento 
em frente ao espaço Bou-
levard. 

Com temática natalina, 
a apresentação terá a par-
ticipação de 12 músicos, 
entre sanfoneiros e violei-
ras, regidos pela maestri-
na Leonor Gardon e pelo 
maestro Eberson Apareci-
do Ferraz. 

Com o tema “Um Na-
tal Pra Brilhar”, a progra-
mação de atrações espe-
ciais prossegue no dia 18, 

quando o Tivoli recebe 
apresentação do Quar-
tetto Allegro, composto 
por instrumentos de cor-
das – dois violinos, uma 
viola e um violoncelo. O 
show “Clássicos de Natal” 
acontecerá na Praça de 
Alimentação, a partir das 
16h. 

 E no dia 20, às 20h, 
também na Praça de Ali-
mentação, ocorre a apre-
sentação do Coral Mu-
nicipal Vozes Bárbaras. 
Sob regência do maestro 
Eduardo Lustosa, o gru-
po apresentará repertório 
com músicas nacionais e 
internacionais. 

“Toda a nossa progra-
mação de Natal foi pen-
sada com carinho para 
reforçar o clima natalino 
e emocionar o público. 
Queremos ressaltar os 
sentimentos de amor, es-
perança e fé que ficam tão 
aflorados nesta época do 
ano”, comenta a coorde-
nadora de Marketing do 
Tivoli, Paula Funichello. 
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HORTOLÂNDIA

UPA volta a oferecer 
serviço de pediatria

A Prefeitura de Hor-
tolândia informa que a 
UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) Nova Hor-
tolândia retomou o ser-
viço de pediatria, desde 
esta segunda-feira (6). De 
acordo com a Secretaria 
de Saúde, a retomada de-
corre da diminuição de in-
ternações de pacientes de 
Covid-19. Desde o início 
da pandemia, a prefeitura 
implantou a UR (Unidade 
Respiratória) para atender 
casos de Covid-19 na UPA. 
Com isso, os atendimen-
tos pediátricos da unida-
de foram redirecionados 

para as outras duas UPAs 
e demais unidades.

A Secretaria de Saú-
de ainda salienta que a 
UR continua em opera-
ção no espaço onde era 
a UBS Dom Bruno, que 
fica anexo à UPA Nova 
Hortolândia. 

Ainda segundo a Secre-
taria de Saúde, a unidade 
conta com equipe de mé-
dicos pediatras.

As UPAs têm atendi-
mento 24 horas.

A UPA Nova Hortolân-
dia está localizada na rua 
José Marlin dos Anjos, 185.
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UPA | Unidade retoma serviço de pediatria em Hortolândia

Divulgação

SB | Papai Noel volta a receber crianças presencialmente 

Prefeitura de Santa Bárbara  / Divulgação
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Guardas civis municipais de Americana e a 
equipe de ambulância do 192, serviço de urgência 
e emergência, salvaram a pequena Mariah, de 
apenas 20 dias, na tarde desta terça-feira (7), no 
bairro São Manoel. O bebê estava engasgado 
após a amamentação. Os patrulheiros relataram 
que a equipe do controle da corporação recebeu 
uma ligação da mãe da criança em desespero, 
pedindo socorro, pois a filha recém-nascida 
havia engasgado após a amamentação. Eles 
foram ao local, enquanto um guarda do setor 
de controle passava as instruções por telefone 
à mãe para realizar as manobras de salvamento 
até a chegada da viatura e da ambulância do 
192. Com a chegada dos socorristas do 192, foi 
feita a desobstrução das vias aéreas da pequena 
Mariah. A criança foi encaminhada com a mãe ao 
Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde 
ficou em observação e passa bem.

O incêndio em um depósito de reciclagens 
mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de 
Sumaré no fim da manhã desta quarta-feira 
(08), no bairro Virgílio Viel. Ninguém se feriu. 
De acordo com informações da Defesa Civil do 
município, o fogo começou no fundo de uma 
residência na Rua Alcindo Mariano de Faria, 
onde havia um depósito de materiais recicláveis. 
Os bombeiros conseguiram conter as chamas. 
Equipes do Corpo de Bombeiros de Americana 
chegaram, mas o incêndio já estava contido. 
Ainda segundo a Defesa Civil, cerca de 60 
metros quadrados foram atingidos pelo fogo e 
não houve feridos. O telhado chegou a desabar 
com o calor do fogo. O local foi isolado para os 
trabalhos da perícia, que deve apontar as causas 
do incêndio.

Apostadores de Americana e Campinas “bateram 
na trave” e quase ficaram milionários na noite 
desta terça-feira (7). Ambos ganharam R$ 46,9 
mil cada no sorteio da Mega-Sena realizado 
pela Caixa Econômica Federal após acertarem a 
quina. Não houve ganhador do prêmio máximo, 
de R$ 34 milhões. Segundo a Caixa, 46 apostas 
dividiram o prêmio acertando cinco dezenas 
do concurso 2435. Os números sorteados foram 
05-22-30-32-33-36. Em Americana, o jogo foi feito 
na Lotérica Sonho e Sorte, na região do Jardim 
Santana. Em Campinas, a aposta saiu da Vida 
Nova Loterias, na Vila Aeroporto, região do Ouro 
Verde.  próximo sorteio será nesta quinta-feira (9), 
com prêmio acumulado em R$ 40 milhões.

Engasgado, recém-nascido é 
salvo por guardas em Americana

Incêndio destrói depósito de 
recicláveis em Sumaré

Aposta de Americana ‘bate na 
trave’ e quase leva R$ 34 milhões

GIRO

Guarda Municipal de Americana/ Divulgação

RESGATE | Guardas e equipe de ambulância do 192 

Suspenso desde outubro de 2020, sistema volta a operar em 18 pontos

SB reativa radares fixos
a partir de amanhã

A Prefeitura de Santa 
Bárbara d’Oeste infor-
mou nesta quarta-feira 
(8) que os radares fixos 
para controle de veloci-
dade voltam a operar na 
cidade a partir da próxi-
ma sexta-feira (10), em 
sete avenidas. A fiscali-
zação eletrônica no trân-
sito na cidade estava de-
sativada desde outubro 
do ano passado, devido a 
uma disputa judicial en-
volvendo a empresa con-
tratada para o serviço.

De acordo com a ad-
ministração do prefeito 
Rafael Piovezan (PV), são 
18 pontos de fiscalização, 
distribuídos nas princi-
pais vias do município, 
com limites de velocidade 
entre 50 Km/h e 70 Km/h.

Os equipamentos de 
fiscalização eletrônica 
estão instalados nas ave-
nidas Santa Bárbara, São 
Paulo, Prefeito Isaías Ro-
mano, Corifeu de Azeve-
do Marques, Bandeiran-
tes, Alfredo Contatto e da 
Amizade.

Segundo a prefeitura, 
todos estão devidamente 
sinalizados para a ciência 
prévia dos condutores.

“O principal objetivo é 
oferecer mais segurança 
para motoristas e pedes-
tres. Os equipamentos 

TRÂNSITO

DA REDAÇÃO
SANTA BÁRBARA D’OESTE

ESPIÃO | Radar na Av. Corifeu de Azevedo Marques, um dos 18 pontos fiscalizados

cumprem o papel de fis-
calizar a velocidade dos 
veículos e são necessá-
rios para a redução de 
acidentes”, explicou o 
secretário de Segurança, 
Trânsito e Defesa Civil, 
Rômulo Gobbi.

IMBRÓGLIO
Os radares da cidade fi-

caram desligados nos úl-
timos 12 meses por conta 
de um imbróglio judicial 
envolvendo duas das em-
presas que disputaram o 
processo licitatório para 
assumir o serviço.

A DCT Tecnologia, que 

volta a gerenciar o moni-
toramento, venceu licita-
ção realizada pela prefei-
tura em fevereiro do ano 
passado, ao custo de R$ 
1,3 milhão por ano.

No entanto, a Perkons, 
segunda colocada no 
processo, conseguiu um 
mandado de segurança 
na Justiça alegando que a 
DCT não teria capacida-
de técnica para cumprir 
o que havia sido propos-
to, assumindo o controle 
dos radares em julho do 
ano passado. 

Na ocasião, a cidade 
estava sem monitorar a 

velocidade dos motoris-
tas desde o encerramento 
do contrato anterior, em 
fevereiro de 2018.

Em outubro, a DCT re-
verteu a decisão e garan-
tiu o direito de explorar o 
serviço, fazendo com que 
o monitoramento voltas-
se a ser interrompido.

Em julho deste ano, o 
TJ-SP (Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo) 
negou os pedidos de re-
curso tanto da Perkons 
quanto da prefeitura, 
abrindo caminho para 
que a DCT pudesse assu-
mir de vez os radares.

HORTOLÂNDIA

PM prende acusado de 
matar duas mulheres

A Polícia Militar pren-
deu na noite de terça-fei-
ra (7), em Hortolândia, 
Wellington Barbosa da 
Silva Andrade, de 40 anos, 
acusado de assassinar um 
casal de mulheres a tiros. 
O crime ocorreu em se-
tembro, em Campinas, 
porque, de acordo com 
a polícia, as vítimas, Ana 
Paula Aparecida Vellido, 
de 39 anos, e Andrezza 
Lira Bezerra, de 37, aju-
daram uma amiga a ter-
minar o relacionamento 
com Wellington.

A prisão, em uma resi-
dência no Jardim Santa-
na, foi possível graças a 
uma denúncia anônima. 
Policiais chegaram ao lo-
cal e prenderam Andra-
de. Ele ainda tentou fugir 
pela Estrada Municipal 

Sabina Batista, mas foi 
capturado na casa.

Um simulacro de arma 
de fogo e documentos 
roubados foram apreen-
didos com o homem. 
Wellington foi encami-
nhado ao Plantão Policial 
de Hortolândia.

Assassinado a tiros na 
madrugada de 16 de se-
tembro, o casal manti-
nha relacionamento há 
cerca de quatro anos e 
foi morto enquanto vol-
tava para casa depois de 
uma comemoração de 
aniversário.

O casal foi baleado na 
cabeça e localizado em 
um carro que havia ba-
tido contra um poste, na 
região do Jardim do Lago, 
em Campinas.

                                      | DA REDAÇÃO

AMERICANA

Secretária é refém em 
sequestro-relâmpago

Uma secretária de 43 
anos foi rendida por cri-
minosos e levada no pró-
prio carro quando chega-
va na casa de sua avó na 
manhã desta terça-feira 
(7), no bairro Parque Gra-
mado, em Americana. Ela 
foi abandonada após três 
horas em poder dos ban-
didos em um canavial, 
em Capivari.

Segundo boletim de 
ocorrência, a mulher 
chegava na casa da avó 
por volta das 7h, na Rua 
Armando Alves, condu-
zindo um Toyota Corolla, 
quando foi rendida por 
três homens, um deles 
armado.

A vítima foi colocada 
no banco traseiro do car-

ro e levada até um cana-
vial, onde foi amarrada e 
amordaçada. Na sequên-
cia foi colocada no porta-
-malas do próprio carro.

Os criminosos roda-
ram com a vítima por 
cerca de três horas quan-
do entaõ ela foi abando-
nada em um canavial na 
cidade de Capivari. Eles 
levaram o carro e per-
tences da mulher, como 
bolsa, carteira, cartões 
bancários, documentos, 
e um iPhone 8.

Deixada no canavial, a 
mulher seguiu até uma 
rodovia, onde pediu aju-
da para motoristas que 
passavam e acionaram a 
polícia.

A mulher foi levada 
para a Central de Polícia 
Judiciária de Americana 
onde o caso foi registrado.

RAFAEL REZENDE
AMERICANA

Cláudio Mariano  / SB Notícias
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PANDEMIA

O governador João Do-
ria (PSDB) afirmou que, 
se o governo federal não 
aderir ao passaporte va-
cinal até 15 de dezembro, 
o documento passará a 
ser exigido em todo o ter-
ritório paulista a partir 
dessa data. Nesta terça 
(7), o governo Jair Bolso-
naro (PL) anunciou que 
vai apenas exigir uma 
quarentena de cinco dias 
de viajantes não vaci-
nados que entrarem no 
Brasil. Para vacinados, a 
apresentação do com-
provante e de um teste 
negativo para o coronaví-
rus dispensa o período de 
isolamento.

“O Brasil não pode se 
tornar paraíso turístico 
de negacionistas. O ne-
gacionismo deste país 
só existe na cabeça desse 

ministro [da Saúde, Mar-
celo Queiroga] e do pre-
sidente. Se até 15 de de-
zembro o governo federal 
não adotar o passaporte, 
São Paulo vai adotar”, 
disse Doria.

Segundo o governa-
dor, o documento pas-
sará a ser exigido para 
quem entrar no estado 
por qualquer via, seja 
por aeroportos, portos 
ou via rodoviária.

O presidente Bolso-
naro é contrário a qual-
quer medida que exija a 
comprovação da vacina. 
Nesta terça, ele chegou a 
comparar o passaporte a 
uma coleira.

“Essa coleira que que-
rem colocar no povo 
brasileiro. Cadê a nos-
sa liberdade? Prefiro 
morrer do que perder a 
minha liberdade”, disse 
Bolsonaro durante even-
to de assinatura dos con-

tratos do leilão do 5G, no 
Palácio do Planalto.

Mais tarde, no mesmo 
dia, o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, prati-
camente repetiu a frase do 
presidente. “Essa questão 
da vacinação tem dado 
certo porque respeitamos 
as liberdades individuais. 
O presidente falou há pou-
co: às vezes é melhor per-
der a vida do que perder a 
liberdade”, disse durante o 
anúncio das mudanças de 
regras sobre fronteiras.

ANVISA
Como revelou o jornal 

Folha de S.Paulo, a Anvi-
sa sugeriu, em 12 de no-
vembro, a cobrança da 
vacinação ou a imposição 
de quarentena de quem 
entra no Brasil. A pressão 
pelo controle mais rígido 
das fronteiras aumentou 
com a descoberta da va-
riante ômicron.

Governador anuncia medida no estado, caso governo 
federal não exija documento até o próximo dia 15

Doria contraria Bolsonaro 
e vai adotar ‘passaporte 
vacinal’ em São Paulo

ISABELA PALHARES
FOLHAPRESS

Divulgação / Governo do Estado de SP

ENTREVISTA | O governador de SP, João Doria, durante coletiva de imprensa ontem

O Brasil não pode se tornar 
paraíso turístico de negacionistas. 
O negacionismo deste país só existe na 
cabeça desse ministro [da Saúde, Marcelo 
Queiroga] e do presidente

JOÃO DORIA 
Ao criticar o governo federal

A diretora da Anvisa 
disse que o Brasil pode se 
tornar destino turístico 
antivacinal se não adotar 

o passaporte para quem 
vem do exterior, como 
tem ocorrido em outros 
países.

“O Brasil não pode 
oferecer um convite de 
entrada para quem não 
quer se vacinar. Isso vai 
ser um desastre para nós, 
para todo o controle que 
tivemos desde que a vaci-
nação avançou no país”, 
disse João Gabbardo, 
coordenador-executivo 
do Comitê de Contingên-
cia da Covid-19 em São 
Paulo.

Pela regra estadual 
atualmente vigente em 
São Paulo, o passaporte 
da vacina só é exigido em 
eventos com mais de mil 
pessoas.

‘Jamais vou exigir o passaporte de vacina’, diz Bolsonaro
O presidente Jair Bol-

sonaro (PL) se colocou 
novamente contra o 
passaporte da vacina-
ção contra a Covid-19. A 
medida foi adotada em 
vários países tanto para 
incentivar a imunização 
para combater o corona-
vírus quanto para frear 
a disseminação do vírus 
em restaurantes, bares e 
grandes eventos.

Em conversa nes-
ta quarta-feira (9) com 

apoiadores, Bolsonaro 
disse que “jamais” pedi-
rá comprovação da vaci-
na. “O Supremo [Tribu-
nal Federal, o STF] deu 
poderes para governa-
dores e prefeitos. Falo da 
minha linha. Não fechei 
nenhum botequim e 
jamais vou exigir o pas-
saporte de vacina de vo-
cês”, reforçou.

“Imaginem se tivesse 
o [Fernando] Haddad no 
meu lugar”, falou Bolso-

naro sobre o candidato 
do PT que concorreu 
contra ele para a pre-
sidência do Brasil em 
2018. “Não queiram que 
a gente resolva todos es-
ses problemas. Eles [pre-
feitos e governadores] 
estão com autoridade 
para tal”, completou.

A fala de Bolsonaro 
distorce os poderes dos 
prefeitos e governado-
res, que, por decisão do 
STF, podem pedir a in-

terrupção da atividade 
econômica durante a 
pandemia (os chamados 
lockdowns) por poucas 
semanas para conter pi-
cos da Covid-19 e aliviar 
a pressão sobre hospitais 
superlotados. Esse foi o 
caso em abril de 2021.

O presidente diz que 
nunca se vacinou contra 
o coronavírus  e já afir-
mou que será o último 
do país a se imunizar. 

                                                           | FP

Valter Campanato / Agência Brasil

FALA | O presidente Bolsonaro falou com apoiadores

VACINAÇÃO

SP reserva doses paradas da CoronaVac para crianças
O governador João 

Doria (PSDB) anunciou 
nesta quarta-feira (8) 
que reservou 12 milhões 
de doses da CoronaVac 
para serem aplicadas em 
crianças de 3 a 11 anos. 
São vacinas que estão 
paradas após terem sido 
recusadas pelo Ministério 
da Saúde.

Ainda não há no país 
autorização para a apli-

cação de nenhum imu-
nizante nessa faixa etá-
ria. O Instituto Butantan 
afirmou que encaminhou 
novo pedido de avaliação 
à Anvisa (Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitá-
ria). A recusa do governo 
federal foi divulgada na 
noite de segunda (6) e 
surpreendeu o governo 
paulista. O diretor do ins-
tituto, Dimas Covas, criti-

cou a decisão.
“O Ministério da Saúde 

erra mais uma vez com a 
recusa. O ministro nega-
cionista [Marcelo Queiro-
ga] usa argumentos que 
não são válidos para mais 
uma vez desqualificar a 
vacina, como fez diversas 
vezes no ano passado”, 
disse Covas.

Segundo Covas, se 
aprovado o uso da Co-

ronaVac em crianças, o 
Brasil poderia iniciar mo-
vimento que já ocorre em 
outros países. “O mundo 
está fazendo esse movi-
mento de vacinação da 
população infantil e ado-
lescente e nós também 
precisamos começar.”

SURTO EM ASILO
Um surto de Covid-19 

no asilo Lar dos Velhi-

nhos na cidade de Jales, 
interior do estado de São 
Paulo, provocou a morte 
de três idosos. A última 
vítima foi uma mulher de 
76 anos, que sofreu um 
mal súbito no sábado (4).

Segundo a entidade, 42 
idosos também contraí-
ram a doença, mas estão 
assintomáticos. Eles con-
tinuam na instituição. 
Quatro idosos foram in-

ternados na Unidade de 
Terapia Intensiva da San-
ta Casa do município. O 
asilo abriga 62 pessoas.

O primeiro sinal do 
surto surgiu no dia 19 de 
novembro, quando uma 
funcionária apresentou 
os sintomas e testou posi-
tivo. No mesmo dia, os in-
ternos recebiam a terceira 
dose da vacina contra Co-
vid-19.                 | FOLHAPRESS
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Farmacêutica divulga resultado de estudo que comprovaria eficácia do reforço contra a nova variante da Covid

Vacina da Pfizer neutraliza ômicron com 3 doses
CORONAVÍRUS

A BioNTech e a Pfizer 
informaram nesta quar-
ta-feira (8) que três do-
ses de sua vacina contra 
Covid-19 neutralizaram 
a variante ômicron do 
novo coronavírus em 
um teste de laboratório. 
Além disso, segundo as 
empresas, seria possível 
oferecer uma versão do 
imunizante para a nova 
cepa em março de 2022, 
caso seja necessário.

Na primeira declaração 
oficial dos fabricantes 
sobre a provável eficácia 
de sua injeção contra a 
nova cepa, eles disseram 
que duas doses da va-
cina resultaram em an-
ticorpos neutralizantes 
significativamente mais 
baixos, mas que uma ter-
ceira dose de sua vacina 
aumentou os anticorpos 
neutralizantes por um 
fator de 25.

“Garantir que o maior 
número possível de pes-
soas esteja totalmente 
vacinado com as duas 
primeiras doses e com 
outra de reforço con-
tinua sendo a melhor 
forma para prevenir a 
disseminação do Co-
vid-19”, disse o chefe da 
Pfizer, Albert Bourla, em 
comunicado.

Embora não se tenha 
certeza sobre sua neces-
sidade, as empresas dis-
seram que vão manter os 
esforços para desenvol-
ver uma vacina voltada 
para a variante ômicron.

Mesmo que não haja 
dados confirmando o 
impacto da variante para 
os imunizantes atuais, 
alguns especialistas já 
afirmaram que existe 
um risco alto das vacinas 
perderem capacidade de 
proteção. Por isso, outros 
estudos estão sendo fei-

tos para analisar se exis-
te algum escape vacinal 
pela ômicron.

MODERNA
O presidente da Mo-

derna, por exemplo, já 
indicou que a vacina 
do laboratório pode ser 
menos eficaz contra a 
variante. Segundo ele, a 
empresa pretende de-
senvolver uma nova dose 
específica para a ômi-
cron até março de 2022.

Outra empresa preocu-
pada com a nova varian-

te é a Sinovac Biotech, 
responsável pela fabri-
cação da vacina Corona-
Vac. Nesta terça-feira (7), 
a farmacêutica afirmou 
que uma versão atualiza-
da do imunizante contra 
a ômicron deve estar dis-
ponível em três meses.

Anteriormente, um 
estudo da África do Sul 
havia afirmado que a va-
cina da Pfizer protegia 
parcialmente contra a 
ômicron, mas a pesquisa 
ainda não havia sido re-
visada por cientistas.

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Arquivo / TodoDia Imagem

DOSE | Pfizer e BioNTech também mantêm estudos sobre vacina específica para ômicron

OMS: ‘Ainda não é possível afirmar’
Ainda não é possível 

ter certeza de que três 
doses de vacina contra 
Covid-19 neutralizam 
a variante ômicron do 
novo coronavírus, afir-
mou a OMS (Organiza-
ção Mundial da Saúde) 
nesta quarta-feira (8). 
Segundo a entidade, 
existe a expectativa de 
ter melhores evidên-
cias sobre a eficácia 
do reforço vacinal nas 
próximas semanas com 
o desenvolvimento de 
novas pesquisas.

O anúncio se dá no 
mesmo dia em que a 
BioNTech e a Pfizer di-
zem que três doses de 
seu produto neutrali-
zaram a nova variante 
em teste em laborató-
rio. De acordo com as 
empresas, duas doses 
resultaram em anticor-
pos neutralizantes sig-
nificativamente mais 
baixos contra a nova 
cepa, mas uma terceira 
dose aumentou os an-
ticorpos neutralizantes.

A ômicron já foi iden-
tificada em 57 países, 
inclusive no Brasil, se-
gundo novos dados da 
OMS. A nova cepa acio-

nou o alerta da comuni-
dade internacional por 
causa do seu grande 
número de mutações.

As mais preocupan-
tes são as 30 presentes 
na proteína S, que são 
utilizadas pelo vírus 
para entrar nas célu-
las humanas. É a partir 
dessas proteínas que 
as vacinas atuais são 
produzidas e, por isso, 
existem suspeitas de 
que elas poderiam ser 
menos eficientes con-
tra essa cepa.

Além da Pfizer e 
BioNTech, outras em-
presas já desenvolvem 
estudos mirando uma 
terceira dose dos imu-
nizantes contra a ômi-
cron. A Moderna, por 
exemplo, planeja pro-
duzir uma dose espe-
cífica para a ômicron, 
que pode estar pronta 
em março de 2022.

A Sinovac, empresa 
chinesa que produz a 
CoronaVac, é outra far-
macêutica que progra-
ma uma versão atuali-
zada da vacina contra 
a ômicron em até três 
meses.

                                                        | FP

EX-PRESIDENTE

Lula diz ver Brasil encalacrado e cobra aliados para 2022
O ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT) 
disse nesta quarta-feira 
(8) que a situação do Bra-
sil está “encalacrada”, ao 
citar dados sociais e da 
economia. Ele falou em 
“podridão” no país, ata-
cou as elites e se colocou 
como pré-candidato com 
“disposição”.

O petista disse que não 
poderá voltar ao Planal-
to para fazer menos do 
que fez em suas primei-
ras gestões (2003-2006 e 
2007-2010), sem citar os 
dois mandatos da ex-pre-
sidente Dilma Rousseff 
(2011-2014 e 2015-2016).

Lula participou de um 
congresso organizado 
pela Força Sindical, em 
São Paulo. O evento con-
tou com a presença das 
principais centrais sin-
dicais do país. Em seu 
discurso, pediu aos sin-
dicalistas que estejam na 
trincheira da campanha 
eleitoral de 2022 e em um 
eventual novo mandato 
seu na Presidência da Re-

pública a partir de 2023.
Na mesma fala, sem-

pre de improviso, o pe-
tista cobrou seus aliados 
a disputarem as eleições 
no ano que vem. Segundo 
ele, se os trabalhadores 
não entrarem em campa-
nha, os empresários é que 
serão eleitos para o Con-
gresso Nacional.

“Quem tiver condições 
de se eleger deputado não 
pode se negar a ser candi-
dato. Por que se você que 
representa os trabalha-
dores não quer ser can-
didato, quem é eleito é o 
empresário”, afirmou o 
petista. Lula pediu ainda 
união entre as centrais 
sindicais na oposição ao 
governo Bolsonaro e nas 
eleições de 2022.

O Solidariedade, presi-
dido pelo deputado Paulo 
Pereira da Silva, foi um 
dos primeiros partidos 
a defender abertamente 
o impeachment de Dil-
ma Rousseff, em 2016. O 
parlamentar, que esteve 
presente no evento dessa 

quarta, é uma das princi-
pais lideranças da Força 
Sindical.

No mesmo discurso 
aos sindicalistas, o petista 
atacou o ministro Pau-
lo Guedes (Economia), 
criticou a reforma traba-
lhista em discussão no 
Congresso com apoio do 

governo federal e cobrou 
um Estado forte que pos-
sa proporcionar benefí-
cios à população e à clas-
se trabalhadora.

“Não pensem que esse 
Guedes tem preocupação 
com vocês. Não se ilu-
dam. Esse Guedes jamais 
imaginou fazer algum 

benefício para o traba-
lhador. O problema dele é 
atender aos interesses do 
sistema financeiro. É fa-
zer com que haja mais fa-
cilidade para os banquei-
ros ganharem dinheiro”, 
disse o petista.

 Lula também criticou o 
presidente Jair Bolsonaro 

(PL) pela recusa em im-
plantar o passaporte da 
vacinação no país. O pe-
tista questionou ainda a 
presença de um militar, o 
general Eduardo Pazuel-
lo, no comando do minis-
tério da Saúde durante a 
pandemia.

“Se a lei não permite 
colocar no papel, a lei não 
proíbe colocar na nossa 
língua. Esse nosso pre-
sidente é um genocida, 
responsável por parte de, 
pelo menos, metade das 
pessoas que morreram’’, 
afirmou o líder petista.

“Se ele não gosta dele, 
dos seus filhos, se eles 
não se respeitam, eles 
precisam criar responsa-
bilidade e permitir que as 
pessoas sejam obrigadas 
a apresentar o teste de 
vacinação para proteger a 
sociedade brasileira”.

Um dia antes, o gover-
no decidiu exigir uma 
quarentena de cinco dias 
de viajantes nãow vaci-
nados que entrarem no 
Brasil.                           | FOLHAPRESS

Ricardo Stuckert / Divulgação

COMPANHEIROS | Lula durante congresso organizado pela Força Sindical nesta quarta
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LEGISLATIVO

Após acordo fechado 
na noite anterior para o 
fatiamento da propos-
ta, o Congresso Nacio-
nal promulgou nesta 
quarta-feira (8) a PEC 
(Proposta de Emenda à 
Constituição) dos Pre-
catórios, aposta do go-
verno para poder pagar 
o auxílio emergencial 
de ao menos R$ 400 a 17 
milhões de famílias até 
dezembro de 2022.

O trecho a ser promul-
gado, no entanto, garante 
apenas parte do espaço 
necessário no Orçamen-
to para atender às despe-

sas extras previstas para 
o ano que vem, incluindo 
o novo programa social.

As partes em comum 
promulgadas abrem 
uma folga de R$ 62,2 bi-
lhões no próximo ano. 
Outros R$ 48,6 bilhões 
ainda dependerão da 
votação de outra PEC na 
Câmara e no Senado.

A sessão de promul-
gação foi marcada por 
uma série de manifesta-
ções contrárias dos se-
nadores, que apontaram 
rompimento do acordo 
durante a votação no Se-
nado. Os parlamentares 
questionaram a promul-
gação de dois artigos, 
sem as alterações feitas 

pelos senadores, que re-
tiram a vinculação dos 
gastos pelo governo fe-
deral. Assim, alegam que 
a PEC poderia abrir bre-
cha para o governo gastar 
livremente os recursos.

A PEC dos Precatórios 
que foi aprovada na Câ-
mara alterava a regra de 
cálculo do teto de gas-
tos, que limita o avanço 
das despesas à inflação, 
e fixava um limite para 
o pagamento de dívidas 
judiciais da União, con-
tra as quais já não cabe 
mais recurso.

O texto sofreu modi-
ficações no Senado, o 
que tornava necessária 
uma nova votação pelos 

deputados. Na terça-fei-
ra (7), os presidentes da 
Câmara, Arthur Lira (PP-
-AL), e do Senado, Rodri-
go Pacheco (PSD-MG), 
anunciaram um acordo 
para promulgar a parte 
da PEC que ficou inalte-
rada. Isso incluiria a mu-
dança no teto de gastos, 
mas não o limite para 
pagamento de dívidas 
judiciais.

O acerto prevê que a 

proposta que criará o 
subteto para os precató-
rios, como são chamadas 
as dívidas judiciais, deve 
ser apreciada novamente 
pela Câmara na próxima 
terça-feira (14). Depois, 
o texto precisará passar 
novamente pelo Senado.

A equipe econômica 
conta com o espaço de 
R$ 106,1 bilhões para 
conseguir acomodar to-
das as despesas previstas 

para 2022. Para assegurar 
a ampliação do Auxílio 
Brasil, o governo precisa 
de R$ 51,1 bilhões adi-
cionais. Outros R$ 48,6 
bilhões serão destinados 
à correção de benefícios 
sociais pela inflação, à 
ampliação do teto de 
gastos de outros poderes 
(devido à mudança na 
regra) e ao ajuste nos mí-
nimos constitucionais de 
saúde e educação.

Proposta garante auxílio de R$ 400 até fim de 2022, 
mas atende apenas parcialmente as despesas extras

Sob protestos, Congresso 
promulga parte da 
PEC dos Precatórios

FOLHAPRESS
BRASÍLIA

Roque de Sá / Agência Senado

DISCUSSÃO | Senado alterou parte da proposta de emenda constitucional aprovada

ELEIÇÕES 2022

Simone Tebet é lançada à Presidência 
e critica líderes ‘que dividem o país’

O MDB lançou nesta 
quarta-feira (8) Simone 
Tebet (MS) como pré-
-candidata à Presidência 
em um evento com críti-
cas à polarização, a líde-
res “que dividem o país ao 
meio e promovem o nós 
contra eles” e em uma 
tentativa de consolidar o 
nome da senadora como 
terceira via viável.

Tebet fez um discurso 
com ataques ao governo 
de Jair Bolsonaro e dis-
se ter uma missão. “Essa 
missão tem um clamor, 
o clamor da urgência, 
porque o povo brasileiro 
está morrendo de fome”, 
afirmou. “Depois de cen-
tenas de milhares de bra-
sileiros terem morrido na 
pandemia por uma saúde 
pública omissa, insensí-
vel e negacionista.”

A senadora também 
atacou a política ambien-
tal do governo Bolsonaro. 
Representante da banca-
da ruralista, ela defendeu 
o agronegócio e pediu o 
fim da dicotomia entre a 
agricultura e a preserva-
ção do meio ambiente.

“Temos uma política 
ambiental desastrosa, le-
niente com o crime, com 
a grilagem, com a destrui-
ção da nossa biodiversi-
dade. Essa leniência não 
queima apenas a nossa 

mata e a nossa biodiver-
sidade.” “Queima a credi-
bilidade do agronegócio 
brasileiro, que é sério sim, 
que prega a sustentabi-
lidade e sustenta o Brasil 
e o mundo. É preciso aca-
bar com essa dicotomia”, 
afirmou.

O evento, realizado em 
um hotel em Brasília, 
contou com a presença 
de governadores, como 
Ibaneis Rocha (DF) e Hel-
der Barbalho (PA), e de 
líderes do partido na Câ-
mara, Isnaldo Bulhões Jr. 
(AL), e no Senado, Eduar-
do Braga (AM). Também 
estava presente o prefeito 
de SP, Ricardo Nunes.

Algumas ausências 
eram esperadas, como 
as dos líderes do governo 

Eduardo Gomes (TO) e 
Fernando Bezerra Coe-
lho (PE). Outras, como 
a do senador Renan 
Calheiros (AL), um dos 
principais caciques do 
partido, evidenciam par-
te da resistência sofrida 
pela senadora no MDB. 
O relator da CPI da Covid 
é próximo do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da 
Silva, do PT.

O evento foi aberto pelo 
presidente do partido, 
Baleia Rossi (SP), que fez 
uma votação simbólica 
da aprovação da pré-can-
didatura às eleições de 
2022. “O país não aguenta 
mais a polarização, essa 
política do ódio, de colo-
car um contra os outros”, 
disse.                    | FOLHAPRESS

Divulgação / MDB

ATAQUE | A senadora Simone Tebet em discurso ontem

O ministro Luís Ro-
berto Barroso, do STF 
(Supremo Tribunal 
Federal), validou nes-
ta quarta-feira (8) a lei 
que criou as federações 
partidárias. O magis-
trado, porém, fixou o 
prazo de seis meses an-
tes da eleição, marcada 
para outubro do ano 
que vem, como data-li-
mite para que as siglas 
oficializem a união.

A legislação aprovada 
pelo Congresso estabe-
lecia que as federações 
poderiam ser formadas 
até a data final das con-
venções, cerca de dois 
meses antes do pleito.

A decisão do ministro 
será submetida ao con-
junto da corte e deve 
ser julgada na sessão 
próxima virtual do tri-
bunal. O novo modelo 
de união partidária foi 
aprovado pelo Con-
gresso neste ano como 
forma de dar sobrevi-
da a siglas pequenas 
e, de certa forma, para 
driblar a vedação à for-
mação de coligações 
em disputas proporcio-
nais. Nas coligações, os 
partidos se uniam só 
para disputar a eleição.

                       | FOLHAPRESS

Barroso valida lei 
que cria federações 
partidárias

ELEIÇÕES 2022
JUDICIÁRIO

STF anula condenação de 
Cabral pela primeira vez

A decisão da Segunda 
Turma do STF (Supre-
mo Tribunal Federal) 
desta terça-feira (7) de 
considerar o juiz Marce-
lo Bretas incompetente 
para atuar nas ações da 
Operação Fatura Exposta 
derruba pela primeira vez 
uma condenação con-
tra Sérgio Cabral e abriu 
brechas para a queda de 
outros casos envolvendo 
o ex-governador do Rio 
de Janeiro. A Fatura Ex-
posta investigou desvios 
na Secretaria de Saúde 
de Rio de Janeiro. Os mi-
nistros entenderam que 
não havia conexão entre 
os desvios no setor com a 
corrupção apurada na Se-
cretaria de Obras, alvo da 
Operação Calicute, pri-
meira ação contra Cabral.

O STF decidiu conside-
rar Bretas incompetente 
para julgar a Fatura Ex-
posta e determinou a re-
distribuição do caso. As 
decisões estão nulas até 
que o novo juiz analise a 
convalidação ou não dos 
atos da 7ª Vara Federal 
Criminal.

Pelos termos publica-
dos no Supremo, podem 
se tornar inválidos até 
mesmo as cautelares de 

bloqueio de bens dos in-
vestigados e o recebimen-
to da denúncia.

Advogados e investiga-
dores viram na decisão 
uma brecha para derru-
bar outros casos, já que 
apenas algumas das 33 
ações penais contra Ca-
bral na 7ª Vara, de Bretas, 
têm relação direta com a 
Secretaria de Obras.

“A concessão da ordem 
transcende, entretanto, as 
operações de saúde, uma 
vez que, nos fundamen-
tos, os ministros recha-
çam as argumentações, 
até então trazidas pelo 
MPF e pelo juiz Marcelo 
Bretas para fixação da sua 
competência em opera-
ções que não envolvam 
empreiteiras”, afirmou a 
advogada Patrícia Proetti, 
que defende Cabral.

A condenação anu-
lada na Fatura Exposta 
impunha uma pena de 
14 anos e 7 meses ao ex-
-governador, que agora 
soma 399 anos e 11 me-
ses de prisão em 21 con-
denações ainda válidas. 
A decisão ainda não tem 
efeito sobre a manuten-
ção da prisão de Cabral. 
Os cinco mandados de 
prisão preventiva contra 
ele permanecem válidos 
e exigem alterações mais 
profundas para cair.

CAMILA MATTOSO
FOLHAPRESS
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“Querem me 
prender, me 
prendam, eu estou 
cansado, cara. Eu 
sei que perderam 
gente e tal, mas 
perdi um monte de 
amigos, eu perdi 
funcionários. Acham 
que eu não tinha 
amigos lá? Acham 
que eu ia fazer uma 
coisa dessas?”, disse, 
em choro intenso, 
Elissandro Spohr, 
um dos sócios-
proprietários da 
Kiss, durante seu 
depoimento no 
tribunal do júri, 
nesta quarta (8).
Spohr foi o primeiro 
dos quatro réus a 
falar no julgamento 
do caso. Ele, o sócio 
Mauro Hoffmann 
e os integrantes da 
banda Gurizada 
Fandangueira, 
Marcelo de Jesus dos 
Santos (vocalista) 
e Luciano Bonilha 
Leão (assistente de 
palco), são acusados 
por homicídio 
e tentativa de 
homicídio pelas 242 
mortes ocorridas na 
tragédia há 9 anos.

 A Petrobras vai 
pagar um vale-gás 
de R$ 100 para 300 
mil famílias em 
todo o país a partir 
deste mês. A entrega 
do benefício para 
compra do gás de 
cozinha, vendido em 
botijões de 13 quilos, 
foi aprovada pela 
estatal e divulgada 
nesta quarta (8). 
Segundo a empresa, 
os 300 mil auxílios 
serão destinados a 
famílias em situação 
de vulnerabilidade 
social. A projeção é 
que, com a medida, 
cerca de 1,2 milhão 
de pessoas sejam 
beneficiadas 
indiretamente. Nesta 
primeira fase, a 
Petrobras irá investir 
R$ 30 milhões em 
um programa social 
de apoio a famílias 
em situação de 
vulnerabilidade.
Ao todo, a verba 
destinada ao 
programa é de R$ 
300 milhões, a serem 
gastos até o final 
de 2022. Parte dos 
valores será para 
instituições sem 
fins lucrativos que 
são parceiras da 
companhia.

‘Me prendam’, 
diz dono da Kiss

Petrobras começa 
a pagar vale-gás

GIRO

Taxa básica de juros passa a 9,25% ao ano, maior em quatro anos; poupança volta a ter a TR

BC sobe novamente a Selic em 1,5%
ECONOMIA

Conforme sinalizado 
na reunião anterior, o 
Copom (Comitê de Polí-
tica Monetária) do Ban-
co Central elevou a taxa 
básica (Selic) novamente 
em 1,5 ponto percentual, 
a 9,25% ao ano, nesta 
quarta-feira (8). No co-
municado, o BC indicou 
nova alta de mesma mag-
nitude para próxima reu-
nião, em fevereiro, para 
10,75% ao ano.

A taxa é a maior em 
quatro anos, quando 
atingiu 9,25% em julho 
de 2017, ainda no go-
verno de Michel Temer 
(MDB). Na reunião an-
terior, em outubro, o BC 
elevou a taxa também 
em 1,5 ponto percentual 
e indicou que faria nova 
alta da mesma magnitu-
de em seguida.

A decisão veio em li-
nha com as projeções do 
mercado. Levantamen-
to feito pela Bloomberg 
mostrou que todos os 
analistas consultados es-
peravam elevação de 1,5 
ponto na Selic.

De acordo com o rela-
tório Focus desta sema-
na, em que o BC divulga 
projeções do mercado, 
economistas esperam 
que os juros fechem 

2022 a 11,25% ao ano.
“O Copom enfatiza que 

os passos futuros da po-
lítica monetária poderão 
ser ajustados para asse-
gurar a convergência da 
inflação para suas metas, 
e dependerão da evo-
lução da atividade eco-
nômica, do balanço de 
riscos e das projeções e 
expectativas de inflação 
para o horizonte relevan-
te da política monetária”, 
pontuou o texto da auto-
ridade monetária.

POUPANÇA MUDA
Com a Selic acima de 

8,5% ao ano, o cálculo do 
rendimento da poupan-
ça muda e passa a ser de 
0,5% ao mês mais a TR 
(Taxa Referencial) para 
todas as cadernetas.

A Taxa Referencial, que 
estava zerada, volta a su-
bir com a nova Selic, o 
que também gera impac-
to na correção do FGTS 
(Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço) e de 
financiamentos imobi-
liários atrelados à taxa.

O ciclo atual de alta 
da taxa básica é o mais 
agressivo desde 2002, 
com elevações bruscas, 
e é o que terá maior dife-
rença entre a taxa inicial 
e a final desde a criação 
do sistema de metas para 
inflação, em 1999.

O choque de juros é 
uma resposta do BC à es-
calada de preços obser-
vada desde o fim do ano 
passado e às sucessivas 
revisões para cima das 
expectativas de inflação 
para o próximo ano.

Apesar de não ter ace-
lerado o passo, o co-
municado trouxe tom 
mais duro com relação 
ao aperto monetário. 
O Copom admitiu pela 
primeira vez que as ex-
pectativas estão desan-
coradas e indicou que 

continuará subindo juros 
não só até que a infla-
ção desacelere, mas que 
também as projeções do 
mercado para os próxi-
mos anos estejam ao re-
dor da meta.

CONTRAÇÃO
O BC reforçou que a 

Selic deve chegar a ní-
vel “significativamente 
contracionista”. Ou seja, 
bem acima do juro neu-
tro (que não aquece nem 
contrai a economia).

“O Copom considera 

que, diante do aumento 
de suas projeções e do 
risco de desancoragem 
das expectativas para 
prazos mais longos, é 
apropriado que o ciclo de 
aperto monetário avance 
significativamente em 
território contracionis-
ta. O comitê irá perse-
verar em sua estratégia 
até que se consolide não 
apenas o processo de de-
sinflação como também 
a ancoragem das expec-
tativas em torno de suas 
metas”, pontuou.

LARISSA GARCIA
FOLHAPRESS

Arquivo / TodoDia Imagem

JUROS ALTOS | Banco Central já indicou que taxa Selic deverá continuar subindo 

EXTERIOR

Scholz é eleito primeiro-ministro da 
Alemanha e encerra era de Merkel

O Parlamento da Ale-
manha elegeu nesta 
quarta-feira (8) o social-
-democrata Olaf Scholz 
como o novo primeiro-
-ministro, encerrando a 
era de 16 anos em que o 
país esteve sob a lideran-
ça de Angela Merkel.

Scholz, 63, atuou como 
vice de Merkel e seu mi-
nistro das Finanças. A 
eleição dele abriu cami-
nho para um governo 
de coalizão tripla apeli-
dada de “semáforo”, em 
referência às cores dos 
partidos que a formam: 
o vermelho do SPD (so-
cial-democrata), os Ver-
des e o amarelo do FDP 
(liberal).

Seguindo a liturgia 
alemã, a nomeação for-
mal de Scholz foi feita 
pelo presidente do país, 
Frank-Walter Steinmeier, 
no Palácio de Bellevue, 
em Berlim. Depois, ele 
voltou ao Bundestag, o 
Parlamento, para prestar 

juramento diante dos le-
gisladores.

A presidente do Bun-
destag, Baerbel Bas, in-
formou que Scholz foi 
eleito com 395 votos de 
um total de 736. A vota-
ção foi secreta, mas os 
desafios dentro da coa-
lizão - a primeira envol-
vendo três legendas des-
de o pós-guerra - ficaram 
evidentes.

Isso porque o SPD, os 
Verdes e o FDP somaram 
416 assentos no último 
pleito; logo, 21 deputa-
dos da base governista 
não endossaram o nome 
de Scholz no comando 
da Alemanha. Segundo 
os dados oficiais, 6 parla-
mentares se abstiveram e 
303 votaram contra o so-
cial-democrata.

                                        | FOLHAPRESS

Arquivo / TodoDia Imagem

ELEITO | O novo primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz

JAPÃO

Tóquio reconhecerá uniões 
de pessoas do mesmo sexo

A capital japonesa, Tó-
quio, anunciou na ter-
ça-feira (7) que vai reco-
nhecer as uniões entre 
pessoas do mesmo sexo. 
Trata-se de uma con-
quista do movimento 
LGBTQIA+ no único país 
do G7, grupo que reúne 
algumas das principais 
economias do mundo, 
que não aceita totalmen-
te o casamento homoafe-
tivo em nível nacional.

Segundo os planos 
divulgados pela gover-
nadora Yuriko Koike, o 
novo sistema de parceria 
permitirá que os casais 
registrem seu relaciona-
mento e tenham acesso 
a alguns dos direitos que 
heterossexuais já usu-
fruem, como a permis-
são para alugarem casas 
juntos e a possibilidade 
de receber a visita de seu 
parceiro enquanto um 
deles estiver internado 
no hospital.

As novas medidas en-

trarão em vigor no início 
do próximo ano e terão a 
legalização concretizada 
no ano fiscal que começa 
em abril do ano que vem.

Embora fique aquém 
de um casamento legal, 
a decisão de Tóquio é 
vista como um passo im-
portante para legalizar as 
uniões do mesmo sexo 
em uma nação onde a 
Constituição ainda de-
fine o casamento como 
baseado no “consenti-
mento mútuo de ambos 
os sexos”.

“Esta é uma notícia in-
crível”, disse Masa Yana-
gisawa, chefe do Prime 
Services Japan na Gold-
man Sachs e membro 
do conselho do grupo 
ativista Casamento para 
Todo o Japão. “Alguns 
conservadores expressa-
ram preocupação de que 
essas parcerias podem 
minar as tradições japo-
nesas ou o sistema fami-
liar”, disse.           | FOLHAPRESS
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NA LISTA | Cena do longa animado Bob Cuspe - Nós Não Gostamos de Gente, personagem criado pelo cartunista Angeli

Bob Cuspe está entre os 26 
longas animados que concorrem 
à vaga para o prêmio

Punk no 

Oscar?
NA ACADEMIA

“Bob Cuspe - Nós Não 
Gostamos de Gente” está 
entre os 26 longas ani-
mados elegíveis para o 
Oscar na categoria. A lista 
divulgada nesta segunda 
pela Academia de Artes e 
Ciências Cinematográfi-
cas inclui, além do filme 
dirigido por Cesar Cabral 
a partir da clássica per-
sonagem do cartunista 
Angeli, grandes produ-
ções como “Encanto” e 
“Ron Bugado”, da Disney, 

“Luca”, da Pixar, “A Jorna-
da de Vivo” e “Raya e o Úl-
timo Dragão”.

Para determinar quais 
serão os cinco indicados, 
é feita uma votação com 
membros da Academia 
ligados ao ramo da ani-
mação e, opcionalmente, 
por outros membros da 
instituição. Segundo o 
site do Oscar, filmes ins-
critos na categoria longa-
-metragem de animação 
também se qualificam 
para o prêmio em outras 
categorias, incluindo a de 
melhor filme.

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

“Não sei. Tem que res-
ponder isso agora?”, de-
clara Angeli, que criou o 
punk verde nas páginas 
da “Chiclete com Bana-
na” ainda nos anos 1980. 
Recluso, o cartunista fa-

lou com a reportagem por 
meio de sua mulher, Caro-
lina de Carvalho.

Ela descreve o momento 
em que ele soube da notí-
cia. “Ele abriu um sorriso, 
ficou feliz e, na sequên-

cia, soltou um ‘tá, mas eu 
não preciso ir, né?’”, conta. 
“Você iria?”, perguntou ele 
à mulher, que dava pulos 
de alegria com a notícia. 
“Ah, que bom”, respondeu, 
frente à afirmativa.

Por fim, depois de mui-
ta insistência, o cartunista 
deu uma resposta à altura 
da sua criação. “O under-
ground paulistano, o punk 
e a cultura brasileira mere-
cem todas as reverências.”

CENA | Angeli aparece no longa com crise criativa

Filme já foi premiado em dois festivais
O filme foi premiado 

nos festivais de Annecy 
e Ottawa –entre os mais 
importantes do setor– e 
também recebeu convi-
tes para os prêmios An-
nie, uma espécie de Os-
car do gênero.

Mas Cabral, diretor da 
animação em stop-mo-
tion, não esperava uma 
indicação ao Oscar de 
verdade. “Foi uma sur-
presa e tanto”, conta. “É 
muito difícil de imaginar. 
A gente fez um filme so-
bre um universo nosso, 
que é um resgate da obra 

do Angeli, um dos gran-
des artistas brasileiros, e 
a gente não sabia como 
o filme ia se sair lá fora.”

Em “Bob Cuspe”, o 
próprio Angeli aparece 
tendo uma crise criativa, 
enquanto sua criatura 
surge velha e abandona-
da em um cenário pós-
-apocalíptico –a própria 
mente do cartunista. O 
filme está em cartaz nos 
cinemas.

Foram cinco anos de 
produção e um orça-
mento estimado de US$ 
1 milhão –valor pequeno 

em relação ao orçamento 
das grandes produções 
americanas que também 
concorrem ao Oscar.

“E é um filme total-
mente independente e 
adulto”, complementa 
Cabral, sobre o longa que 
agora está sendo lançado 
nos Estados Unidos e no 
Canadá. Ele destaca ain-
da que uma indicação 
como essa é importante 
para mostrar a força da 
animação brasileira.

O cineasta que já havia 
trabalhado com outra 
personagem de Angeli 

em 2008, no curta “Dos-
siê Rê Bordosa”, sobre o 
assassinato da célebre 
boêmia.

“O importante agora é 
fazer lançamentos e levar 
as pessoas para as salas”, 
conclui ele, agora com o 
filme em campanha e já 
disponível no streaming 
do Oscar para que os 
votantes escolham o seu 
favorito na categoria. Os 
indicados para todas as 
categorias do Oscar se-
rão revelados no dia 8 de 
fevereiro. 

| FOLHAPRESS

‘SALVADOR DA PÁTRIA’

Ator comemora volta de Sassá Mutema
O Salvador da Pátria”, 

exibida originalmen-
te pela Globo em 1989, 
chegou ao Globoplay. A 
novela faz parte do pro-
jeto de resgate de clássi-
cos da dramaturgia bra-
sileira que o serviço de 
streaming está desenvol-
vendo. A trama de Lauro 
César Muniz foi estrelada 
por Lima Duarte, 91, que 
fez sucesso como o in-
gênuo Sassá Mutema. O 
personagem era um boia-
-fria que vivia da colheita 

de laranjas e desenvolvia 
uma paixão pela profes-
sora Clotilde, vivida por 
Maitê Proença. “Fiz gran-
des personagens, mas 
não tenho dúvida de que 
o Sassá é definitivo”, afir-
mou o ator. 

“Um homem ignoran-
te, que não sabe ler e es-
crever, mas que evolui do 
início ao fim da história. 
Ama com todo o seu co-
ração a sua mãezinha e, 
com o passar da novela, 
transfere esse sentimen-

to à professora Clotilde.”
Na novela, o deputa-

do Severo Blanco (Fran-
cisco Cuoco) é dono da 
maior fábrica de sucos 
do local. Para encobrir 
seu caso com Marlene 
(Tássia Camargo), o po-
lítico e empresário tenta 
fazer com que ela se case 
com o boia-fria. Porém, a 
moça é encontrada mor-
ta, assim como o radia-
lista inescrupuloso Juca 
Pirama (Luis Gustavo). 
Sassá é acusado pelo cri-

me, mas tenta provar sua 
inocência tendo Clotilde 
como aliada.

“A grande lição que 
Sassá aprendeu com a 
professorinha foi a pai-
xão”, comenta Lima. “A 
forma como ele se de-
clarava para Clotilde era 
fantástica, com cenas in-
críveis, lembro até hoje. 
Me pergunto se os senti-
mentos valem da mesma 
forma nos dias de hoje. 
Será?          

         | FOLHAPRESS

Divulgação

NOVELA  | O ator Lima Duarte faz Sassá Mutema
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Sudoku

Palavras cruzadas

Para jogar, preencha 
os quadradinhos com 
números de 1 a 9, 
sem repetir algarismo 
em cada uma das 
linhas verticais e 
horizontais.

Horóscopo
ÁRIES | 21/3 a 20/4  
Umas sacudidas serão 
necessárias, porque de 
outra forma a inércia 

continuaria avançando e compro-
metendo todo o esforço que foi 
desenvolvido até aqui. Isso não seria 
digno deste momento de sua vida. 
Intervenha com firmeza.

TOURO | 21/4 a 20/5 
Nada está resolvido, 
tudo depende, ainda, de 
muito esforço e trabalho, 

mas se essa perspectiva produzir 
desânimo em você é porque sua alma 
andava fantasiando com assuntos 
completamente fora da realidade 
disponível.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6 
Elevar o tom da voz 
não garante que suas 
opiniões sejam ouvidas 

com mais atenção, às vezes muito 
pelo contrário, porque do jeito que as 
coisas andam, as pessoas se sentem 
desafiadas a brigar por muito pouco. 
É assim. 

CÂNCER | 21/6 a 21/7 
Corte pela raiz os 
relacionamentos e 
situações que não se 

adequam mais à pessoa em que você 
se transformou. Sua alma passou por 
muitas mudanças, mas a realidade ao 
seu redor não acompanhou isso na 
mesma velocidade.

LEÃO | 22/7 a 22/8
A sinergia desejada 
só acontecerá como 
resultado de algumas 

discussões importantes que precisam 
ser postas sobre a mesa com total 
honestidade e transparência. Isso 
é fundamental, senão nada sairá do 
lugar.

VIRGEM | 23/8 a 22/9 
Quando os responsá-
veis não fazem o que 
precisam, alguém tem de 

tomar para si essa responsabilidade, 
e fazer acontecer. Adivinhe quem, 
dentre todas as pessoas, será a alma 
sorteada para assumir as responsa-
bilidades? 

LIBRA | 23/9 a 22/10 
Você vai precisar tomar 
algumas medidas mais 
enérgicas para que as 

pessoas saiam da inércia e façam 
a parte que lhes toca, porque se 
ficar esperando por elas reagirem 
por si sós, só acontecerá isso, ficar 
esperando.

ESCORPIÃO | 23/10 a 
21/11
Mexa no vespeiro, 
porque ainda que isso 

provoque algum estresse, isso será 
preferível a continuar empurrando 
situações ao futuro, que se repetem, 
mas que sua alma deseja ver finaliza-
das o quanto antes.

SAGITÁRIO | 22/11 a 
21/12
Algumas coisas preci-
sam ser ditas e, muito 

provavelmente, nem dê tempo para 
aprimorar a comunicação, terão de ser 
expostas de uma maneira crua, pres-
sionadas pela urgência. Isso aliviará 
um pouco a tensão.

CAPRICÓRNIO | 22/12 
a 20/1
O que sua alma conside-
ra justo não é necessa-

riamente o que as pessoas com que 
se relaciona acham. A discordância de 
conceitos de justiça, além das men-
tiras que circulam à solta, complicam 
bastante esta parte do caminho.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2 
Quando as medidas 
enérgicas se tornam 
necessárias, há de se 

tomar cuidado para não se exceder 
nelas, porque são medidas de exce-
ção, que não hão de servir para você 
aliviar todas as tensões. São medidas 
pontuais.

PEIXES | 20/2 a 20/3
 No fundo e no fim 
das contas, no mundo 
humano tudo é uma de-

cisão. Neste momento, por exemplo, 
você tem razões para animar e para 
desanimar, e sua alma terá de decidir 
a que movimento dar mais valor e 
exaltar. É assim.

oscar@quiroga.net
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TV Tudo

Todas as 
garotas

Prosseguem os traba-
lhos para a formação de 
elenco da nova série da 
Record, “Todas as Garotas 
em Mim”, produção que 
tem estreia marcada para 
2022. Juan Alba e Carla 
Marins acabam de ser con-
firmados. Direção de Rudi 
Lagemann. 

Reis
Juliana Boller, após viver 

Eva em “Gênesis”, também 
acertou para o elenco de 
“Reis”, nova produção bíbli-
ca da Record. Vale informar 
que ainda existem papéis 
em aberto. Promessa de 
novidades.

Cinema
 Zécarlos Machado, um 

dos protagonistas de “Gê-
nesis”, acaba de concluir 
as filmagens do longa “Do-
mingo à Noite”, formando 
casal com Marieta Severo, 
atualmente em “Um Lugar 
ao Sol”. Os personagens so-
frem de Alzheimer.

Um roteiro “emocionan-
te, comovente e necessá-
rio”, afirma Zécarlos.

Reta final
Programada para fe-

vereiro, a reprise de “Ma-
lhação Sonhos” agora vai 
até 28 de janeiro, devido a 
atual edição dos capítulos.
Com o seu fim em definiti-
vo, fala-se na possibilidade 
de “O Cravo e a Rosa” ga-
nhar mais espaço no ar.

Minimaratonas
Esquentando o banco 

para a estreia da inédita 
“Poliana Moça”, a edição 
de “Carinha de Anjo” no 
SBT tem espaço de arte 
suficiente na programação 
para exibir quase três capí-
tulos por dia. São ao todo 
403. É como se fossem mi-
nimaratonas da novelinha 
na TV.

Bateu o pavor
Depois do narrador 

Linhares Jr., ontem foi 
anunciado que Bob Fa-
ria também não teve seu 
compromisso renovado 
com a Globo. Uma preo-
cupação que se estende 
a todo departamento de 
esportes, especialmente 
no caso daqueles com con-
trato para vencer nos próxi-
mos tempos.

É de Casa 
Tadeu Schmidt, depois 

de se enturmar com a 
equipe, foi conhecer as ins-
talações do “BBB”, que ele 
vai apresentar a partir des-
te próximo ano na Globo. 
Acompanhado do diretor 
Boninho, Tadeu fez uma 
demorada visita à casa, que 
está em processo final de 
reformas.

A propósito
A Globo ainda estuda os 

cuidados que devem ser 
tomados, inclusive algumas 
limitações, mas com a es-
treia do Tadeu Schmidt no 
“BBB”, deve também acon-
tecer a volta dos familiares 
nas noites de eliminação.

Isso está praticamente 
certo.

Bate – Rebate
·   O especial de fim de ano 

do Roberto Carlos foi grava-
do segunda-feira no com-
plexo MG4, o conjunto de 3 
novos estúdios da Globo...

· ... Vai ao ar no dia 22.
· O “Vou Te Contar”, de 

Claudete Troiano, desta 
sexta-feira na Rede TV!, a 
partir das 9h30, receberá 
Patati e Patatá em come-
moração ao Dia do Palhaço.

· Encerrado o “Gincana 
da Grana”, Sabrina Sato 
fica agora pelos especiais 
da Record, participação em 
eventos, internet... e o Car-
naval, se rolar.

· O ator Werner Schüne-
mann acaba de lançar seu 
primeiro romance: “Alice 
Deve Estar Viva”.

· Iara Vasconcellos dei-
xou a CNN Brasil. Atuava no 
time das redes sociais. Sem 
crise. Saiu na boa.

· Hoje, na Globo, depois 
da novela 3, tem a última 
rodada do campeonato 
brasileiro. As praças irão 
receber jogos dos times 
locais.

· As humoristas Bia 
Napolitano e Criss Paiva 
gravaram nesta semana 
o “Jogo das 3 Pistas”, com 
Patrícia Abravanel, para o 
“Programa Silvio Santos”...

· ... Edição prevista para ir 
ao ar em janeiro...

· ... Momento divertido 
desta gravação, quando, a 
pedido de Patrícia, Paiva 
mostrou seu repertório de 
imitações. Sobrou até para 
o Silvio.

C’est fini
Na pauta da CNN Brasil 

voltou a aparecer o projeto 
de esportes. Cris Dias, an-
tes de acertar com a Band, 
ficou um ano lá, sem nunca 
aparecer.

A ideia de agora não che-
ga a ser um programa, mas 
alguém especializado para 
entrevistas e informações. 
Já existe um levantamento 
de nomes para a função.

Então é isso. Mas ama-
nhã tem mais. Tchau!

Lançamento
“Poliana Moça”, prevista para estrear em abril, será o 

primeiro trabalho de Luísa Bresser na televisão.
Aos 14 anos, ela é um nome bastante conhecido do 

teatro musical e já atuou em produções como “Billy El-
liot”, “Escola do Rock”, “Charlie e a Fantástica Fábrica de 
Chocolate” e “Heathers - O Musical”.

Manuela Scarpa/Divulgação

Luísa Bresser 

THE BEST

O bar Tan Tan foi o 
único brasileiro a apare-
cer na lista dos cem me-
lhores bares do mundo. 
A casa paulistana está 
na 87º posição do The 
World’s 50 Best Bars de 
2021. O bar fica em Pi-
nheiros e é tocado por 
Thiago Bañares.

O melhor bar do mun-
do segundo o ranking 
segue sendo o londrino 
Connaught Bar, campeão 
também no ano passado. 
Comandado pelos ita-
lianos Agostino Perrone, 
Giorgio Bargiani e Maura 
Milia, o Connaught tam-
bém venceu o prêmio de 
melhor bar da Europa.

O Tan Tan abriu em 
2015 e iniciou sua jorna-
da explorando drinques 
e receitas clássicas de 
bares japoneses. A casa 
não prioriza só a bebida, 
mas também olha com 
carinho para a comida, 
servindo receitas de lá-
men, por exemplo. “É 
muito gratificante ver o 
trabalho que fizemos ao 
longo de seis anos ser re-
conhecido, mas sabemos 
da responsabilidade de 
sermos o único brasileiro 

Tan Tan, que explora drinques e receitas clássicas 
japonesas, foi o único brasileiro a figurar na lista

Bar de São Paulo 
está na lista dos 100 
melhores do mundo

DA REDAÇÃO
SÃO PAULO

Divulgação

BAR | Equipe de barmans do Tan Tan, que fica em Pinheiros

na lista”, afirma Bañares, 
que antes trabalhou em 
casas como o D.O.M., de 
Alex Atala.

O Tan Tan ainda pode 
aparecer em outro ran-
king. O bar aguarda as 
nomeações da Tales of 
the Cocktail Foundation 
Spirited Awards, prêmio 
americano que nomeia 
as melhores coquetela-
rias dos continentes e 
que anunciará a sua lista 
em fevereiro de 2022. O 
local ficou em 12º entre 
os melhores da América 
Latina em 2020.

A carta de drinques do 
bar foi atualizada para 
este ano com cinco no-
vas criações. O drinque 

Endless Love (R$ 36), re-
leitura do famoso sex on 
the beach, é servido em 
uma taça com gelo ras-
pado, vodca e grenadine 
—espécie de xarope de 
romã feito na casa.

Outro destaque é o 
Luma Affair (R$ 39), ins-
pirado no Bombeirinho 
e feito com cachaça, xe-
rez, limão e romã. Já o 
Tantagerine Sour (R$ 42) 
é preparado com gim e 
tangerina. Finalizando a 
lista de atualizações do 
cardápio, o Yuzu Marti-
ni (R$ 45) leva gim, sa-
quê e yuzu —um tipo de 
gim japonês. O drinque é 
uma releitura do conhe-
cido dry martini.
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Hoje (9/12)  
21h30 – Fluminense x Chapecoense
21h30 – Palmeiras x Ceará
21h30 – Santos x Cuiabá
21h30 – América x São Paulo
21h30 – Grêmio x Atlético-MG

21h30 – Fortaleza x Bahia
21h30 – Sport x Athletico-PR
21h30 – Bragantino x Internacional
21h30 – Juventude x Corinthians
21h30 – Atlético-GO x Flamengo

38 • RODADA

TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 
 

Clubes PG J V GP SG
Atlético-MG 84 37 26 64 34
Flamengo 71 37 21 69 35
Palmeiras 63 37 19 57 14
Corinthians 57 37 15 40 5
Fortaleza 55 37 16 42 -2
Bragantino 53 37 13 54 8
Fluminense 51 37 14 35 -3
América-MG 50 37 12 39 2
Atlético-GO 50 37 12 31 -5
Ceará 50 37 11 39 2
Santos 49 37 12 34 -5
Internacional 48 37 12 44 3
São Paulo 48 37 11 31 -6
Athletico-PR 46 37 13 40 -4
Cuiabá 46 37 10 33 -3
Bahia 43 37 11 41 -8
Juventude 43 37 10 35 -9
Grêmio 40 37 11 40 -8
Sport 37 37 9 23 -13
Chapecoense 15 37 1 27 -37

Divulgação

RANKING | Manuela pode fechar o ano em 2º lugar

NOVA ODESSA

Tenista disputa 
master Paulista

A tenista de Nova Odes-
sa, Manuela Gonçalez 
Ganciar, disputará o últi-
mo torneio de 2021 entre 
os dias 10 e 12 de dezem-

bro pela Federação Pau-
lista de Tênis, competindo 
na categoria até 16 anos. 
O evento, que será reali-
zado na Academia Slice 
Tennis & Wellness Center, 
em Santana de Parnaíba, 
vai reunir as oito melho-

res ‘ranqueadas’ de cada 
divisão.

Manuela faz pré-tempo-
rada de treinos na Socie-
dade Hípica de Campinas, 
clube que a tenista passa-
rá a defender em 2022  em 
torneios pela CBT (Confe-
deração Brasileira de Tê-
nis) e ITF (Federação In-
ternacional de Tênis).

Atualmente ocupando 
a quarta posição no ran-
king, Manuela poderá fe-
char o ano subindo para 
a segunda classificação 
geral da FTP na categoria 
até 16 anos.

Treinando em média 
sete horas diárias, a jovem 
novaodessense está se 
preparando para a disputa 
dos torneios ITF juvenil e 
profissional em 2022, que 
serão disputados por te-
nistas do mundo todo.

DA REDAÇÃO
NOVA ODESSA

Manuela Ganciar, de 
Nova Odessa, ocupa 
a quarta posição no 

ranking

CENTRO DAS ATENÇÕES

 Na entrevista coletiva 
depois da vitória do São 
Paulo sobre o Juventude 
por 3 a 1 na segunda-
-feira (6), que manteve o 
clube paulista na elite do 
Campeonato Brasileiro, 
Rogério Ceni virou o cen-
tro das atenções ao des-
viar-se de perguntas so-
bre sua permanência no 
Morumbi. O tom evasivo 
do ídolo surpreendeu 
são-paulinos e levantou 

questionamentos sobre o 
ambiente no dia a dia do 
centro de treinamento e 
uma possível saída.

A reportagem ouviu 
pessoas ligadas a joga-
dores do elenco, entre 
jovens e mais experien-
tes, e a funcionários do 
clube sobre a rotina com 
Ceni. A capacidade téc-
nica do comandante é 
uma unanimidade. Seus 
métodos de treinamen-
to são descritos como 
intensos, desafiadores 
e inovadores, e grande 

parte do time atribui ao 
treinador um papel fun-
damental na fuga do re-
baixamento.

As fontes ouvidas pela 
reportagem relatam que 
Ceni assumiu um gru-
po que vinha de enorme 
descontentamento -pro-
fissional, e não pessoal- 
com a comissão técnica 
de Hernán Crespo. Nos 
últimos dias de trabalho 
no CT da Barra Funda, o 
argentino e seus auxilia-
res tentaram combater a 
alta incidência de lesões 

Tom evasivo sobre sua permanência no São Paulo 
levanta dúvidas sobre ambiente na rotina da equipe

Rogério Ceni 
inspira admiração e 
desgaste no clube

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

É HOJE

Brasileiro fecha rodada com jogos às 21h30
O Atlético-MG voltou 

a conquistar o Campeo-
nato Brasileiro após 50 
anos, com dois jogos de 
antecedência, Flamengo 
e Palmeiras já garantiram 
o segundo e o terceiro lu-
gares, respectivamente, 
mas a última rodada da 

competição ainda terá 
times lutando contra o 
rebaixamento e por va-
gas em torneios conti-
nentais.

Nesta quinta (9), todos 
os dez últimos jogos se-
rão disputados simulta-
neamente, às 21h30. 

Chapecoense e Sport já 
caíram para a Série B. Na 
rodada derradeira, qua-
tro clubes vão lutar para 
evitar o mesmo destino.

Grêmio (18º), Juven-
tude (17º), Bahia (16º) e 
Cuiabá (15º) são as equi-
pes ameaçadas. A situa-

ção gremista é a mais 
delicada. Com 40 pontos, 
precisa vencer o Atléti-
co-MG e torcer para Ju-
ventude e Bahia, ambos 
com 43, não pontuarem. 
O time de Caxias do Sul 
encara o Corinthians, em 
casa, enquanto a equipe 

baiana duela com o For-
taleza, no Ceará.

Dos quatro que lutam 
para não cair, o Cuia-
bá tem a situação mais 
tranquila, afinal precisa 
somente de um empa-
te com o Santos, na Vila, 
para não depender de 

outros resultados, já que 
soma 46 pontos.

A equipe santista, por 
outro lado, também lu-
tará por um objetivo na 
última rodada: uma vaga 
na fase preliminar da Li-
bertadores. 

| FOLHAPRESS

Rubens Chiri/saopaulonet

EM BH | Torcedor faz selfie com Ceni, que enfrenta o América hoje na despedida do Brasileiro 

com uma redução gran-
de na intensidade das 
atividades.

Isso levou lideranças 
do elenco à seguinte 
avaliação: a equipe ficou 
despreparada com Cres-
po e, por consequência, 
desorganizada, deixando 
os atletas expostos den-
tro de campo. O ex-golei-
ro chegou e, aos poucos, 

devolveu uma direção 
aos trabalhos e resolveu 
o problema.

Rogério traz consigo, 
entretanto, sua já conhe-
cida personalidade per-
feccionista. Três fontes 
diferentes que convivem 
com ele diariamente no 
CT o descrevem como 
pessimista, alguém que 
está constantemente 

preocupado e se plane-
jando para os piores ce-
nários, corrigindo erros 
e apontando problemas, 
sem intervalos de leveza. 
O comportamento causa 
desgaste no dia a dia.

O São Paulo volta a 
campo nesta quinta (9), 
contra o América-MG, 
emàs 21h30, para se des-
pedir do Brasileiro. 
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Técnico vai definir se aceita oferta para estender contrato com o clube até o fim de 2024 com aumento salarial

Palmeiras aguarda resposta de Abel
SUSPENSE

Abel Ferreira não tem 
um prazo final para di-
zer se aceita estender 
seu contrato com o Pal-
meiras até o fim de 2024, 
mediante um aumento 
salarial. Mas o Palmeiras 
espera receber uma res-
posta do treinador até o 
fim da próxima semana.

O clube entende que 
o descanso de Abel Fer-
reira é mais do que me-
recido, até por conta da 
intensidade de seus mé-
todos de trabalho, e não 
pretende importuná-lo 
por uma resposta. O trei-
nador chegou no início 
da semana a Portugal e 
deve deixar o trabalho 
de lado por pelo menos 
cinco dias, segundo dis-
seram membros de seu 
estafe à reportagem.

Mas, ao mesmo tem-
po, o Palmeiras gostaria 
de ter uma posição an-
tes da semana do Natal, 
até para se preparar para 
o caso de uma eventual 
negativa. O Palmeiras 

tem nada menos que um 
Mundial de Clubes para 
disputar em fevereiro, 
como se sabe.

Por acreditar numa 
resposta positiva, hoje, o 
Palmeiras trabalha dan-
do sequência ao plane-
jamento que tinha para 
2022, inclusive com o 

que foi desenhado e pe-
dido pelo treinador. Abel, 
afinal, tem contrato até o 
fim do ano que vem.

A ideia é que o técnico 
receba, além do aumen-
to, três a quatro reforços 
para algumas posições 
específicas. Um zaguei-
ro, um meia, que pode 
também cair pelos lados, 
e um centroavante estão 
na pauta. Além, é claro, 
de um goleiro para ser 
reserva imediato de We-

verton, que tem grandes 
chances de ser Marcelo 
Lomba.

À espera do fico do trei-
nador, o Palmeiras en-
cerra sua participação no 
Campeonato Brasileiro 
deste ano sob o comando 
de Paulo Victor Gomes, 
técnico da equipe alvi-
verde sub-20, em encon-
tro com o Ceará às 21h30 
desta quinta-feira (9).

Com a maior parte 
do elenco já de férias, o 
Palmeiras terá em cam-
po mais uma vez uma 
equipe de garotos, com 
Vinicius Silvestre; Gar-
cia, Michel, Naves, Lu-
cas e Vanderlan; Fabinho 
e Matheus Fernandes; 
Giovani, Vitinho e Ga-
briel Silva.

Com 63 pontos, a equi-
pe já tem a 3ª colocação 
garantida. Do outro lado, 
o Ceará, em 10º, ainda 
briga para alcançar a pré-
-Libertadores -o clube al-
vinegro soma 50, assim 
como o América-MG, 
atual oitavo colocado, 
com vantagem no núme-
ro de vitórias (12 a 11).

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Cesar Greco/Palmeiras

DESCANSO | Após a conquista da Libertadores, Abel Ferreira já descansa em Portugal

Não há prazo, mas 
Verdão espera a 

decisão na próxima 
semana

DE OLHO NA LIBERTADORES

Santos encara Cuiabá e seca rivais
O Santos enfrenta o 

Cuiabá nesta quinta-fei-
ra (9), às 21h30, na Vila 
Belmiro, pela última 
rodada do Campeonato 
Brasileiro. O time dirigi-
do por Fábio Carille não 
corre mais risco de re-
baixamento, mas agora 
alimenta a esperança de 
ficar com uma das duas 
vagas para a pré-Li-
bertadores na próxima 
temporada.

Para que isso acon-
teça, o Santos precisa, 
antes de secar os rivais, 
vencer o Cuiabá. Com o 
triunfo, o Peixe chegará 
aos 52 pontos e ainda 
terá a possibilidade de 
ser o sétimo ou oitavo 
colocado. Caso se con-
firme o triunfo, será a 
hora de torcer por ao 
menos três resultados 
na última rodada, que 
terá todos os confrontos 
nesta quinta-feira (9), às 
21h30.

A chance de termi-
nar em sétimo é bem 
remota, pois, para que 
se concretize, o Flumi-
nense precisa perder da 
Chapecoense em casa. 
O time catarinense fez 
apenas 15 pontos e é o 
lanterna do torneio. O 
que alimentar a espe-
rança santista é que a 

Ivan Storti/Santos FC

ESPERANÇA | O time de Carille sonha em conquistar vaga para a Libertadores

Chape precisa vencer 
para não ser a pior cam-
panha da história dos 
pontos corridos, marca 
que é do América-RN, 
que somou 17 pontos 
em 2007.

Na luta para ser o oita-
vo colocado, o Alvinegro 
precisa ultrapassar as 
três equipes que atual-
mente estão com 50 
pontos na tabela: Amé-
rica-MG, Atlético-GO e 
Ceará. Como o Santos, 
se vencer, vai aos 52, os 

empates destes times 
são suficientes.

Para que isso aconte-
ça, o santista precisará 
torcer por dois de seus 
três maiores rivais his-
tóricos. Isto porque o 
São Paulo visita a equi-
pe mineira no Indepen-
dência, e o Palmeiras 
recebe o time cearense 
na Arena Barueri. Por 
fim, será a vez de apos-
tar justamente no Fla-
mengo para ficar com a 
vaga. A equipe carioca 

vai até estádio Antônio 
Accioly para duelar com 
os goianos.

Caso nenhum desses 
resultados aconteça, o 
Santos estará, ao menos, 
garantido na próxima 
edição da Sul-America-
na. Com 49 pontos con-
quistados, o Peixe será, 
no pior dos cenários, o 
14º colocado, o que é 
suficiente para se clas-
sificar para o segundo 
torneio entre clubes do 
continente.      | FOLHAPRESS

INTERNADO

Pelé volta a hospital 
para tratar tumor

Pelé voltou a ser inter-
nado no Hospital Albert 
Einstein, em São Paulo, 
para dar continuidade ao 
tratamento de um tumor 
no cólon. De acordo com 
nota divulgada pelo hos-
pital nesta quarta-feira 
(8), ele se encontra estável 
e a previsão é de que rece-
ba alta nos próximos dias.

Ele ficou internado no 
mesmo local de 31 de 
agosto a 30 de setembro. 
Em 23 de outubro, com-
pletou 81 anos. 

Pessoas ligadas ao ex-
-jogador afirmaram que a 
internação atual se deve à 
continuidade das sessões 

de quimioterapia e ao fato 
de que Pelé deseja passar 
o fim de ano em sua casa 
no Guarujá. Assim, os 
médicos decidiram man-
tê-lo por alguns dias no 
hospital para a realização 
de mais exames.

O tricampeão mundial 
com a seleção tem ques-
tionado se terá condições 
de ir à Copa do Mundo no 
Qatar, em 2022, segundo 
amigos disseram à Folha 
recentemente. No último 
dia 17, em  postagem nas 
redes sociais ele agra-
deceu a todos mandam 
boas energias.

 | FOLHAPRESS
reprodução/Instagram

JOGO | Pelé joga tranca durante a primeira internação 
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Róger Guedes, suspenso, e Cantillo, em recuperação, não jogam hoje

Corinthians tem duas 
baixas contra Juventude

O Corinthians tem 
duas baixas para enfren-
tar o Juventude, nes-
ta quinta-feira (9), às 
21h30, no estádio Alfredo 
Jaconi, em Caxias do Sul 
(RS), pela 38ª rodada do 
Campeonato Brasileiro. 
O atacante Róger Gue-
des, suspenso, e o volan-
te Cantillo, recentemen-
te recuperado de lesão 
muscular, são os desfal-
ques da equipe coman-
dada por Sylvinho.

Já classificado para a 
fase de grupos da Copa 
Libertadores do ano que 
vem, o Corinthians de-
cide no Alfredo Jaconi se 
ficará com o quarto ou 
quinto lugar na tabela do 
Brasileirão, o que impli-
ca uma diferença de R$ 
1,6 milhão na premiação 
paga pela CBF. O clube 
não divulgou se entra-
rá em campo com força 
máxima ou com um time 
misto, embora o técnico 
Sylvinho tenha dito em 
sua última coletiva de 
imprensa que não pou-
paria forças.

A tendência é de que 
o Corinthians entre em 
campo com a seguinte 
formação: Cássio; Fag-
ner, Gil, João Victor e Fá-
bio Santos (Lucas Piton); 
Gabriel; Willian, Giulia-
no, Renato Augusto e 
Gabriel Pereira (Gustavo 
Mosquito); Jô.

O Corinthians depende 
de uma vitória simples 
para terminar na quarta 
colocação. Se empatar 
ou perder no sul, terá de 
torcer para o Fortaleza 
não ganhar do Bahia na 
Arena Castelão

EM CAXIAS

FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

DE VOLTA| Paulinho jogou no clube de 2010 a 2013

NATAÇÃO

Americanense leva 
2 ouros no Brasileiro

Atleta de Americana 
e joia do esporte local, 
Manuella Ballan Sega, 
de 14 anos, faturou seis 
medalhas de ouro no 
Campeonato Brasileiro 
Infantil de Natação, en-
cerrado no último fim 
de semana, no Paraná. 
A americanense ainda 
ostentou o melhor ín-
dice técnico da compe-
tição na categoria In-
fantil 2. Ela garantiu os 
três melhores tempos. 
As novas conquistas 
acontecem depois de a 
atleta brilhar no Sul-A-
mericano, no Peru.

Manuella ganhou as 
provas de 100 metros 
livre, 100 metros peito, 
ficou em segundo lugar 
na prova de 400 metros 
livre e colaborou para 
o time dela (o Corin-
thians) vencer os 4x100 
metros medley.

Com a participação 
direta da americanen-
se, o clube venceu as 

provas 4×100 metros 
livre feminino, 4×200 
metros livre feminino 
e 4×100 metros medley 
misto.

A nadadora, que atua 
pelo Corinthians, mas é 
da Natação Americana, 
treinada por Fabio Cre-
monez, garantiu os me-

lhores tempos de sua 
categoria nas provas de 
100 metros livre e 100 
metros peito.

Em novembro, Ma-
nuella já havia feito his-
tória no Campeonato 
Sul-Americano Juvenil 
de Esportes Aquáticos, 
em Lima, no Peru, con-
quistando duas meda-
lhas de ouro. Uma nos 
50 metros peito e outra 
nos 100 metros peito.

DA REDAÇÃO
AMERICANA

Divulgação

PREMIADA | Manuella Sega se destaca na natação

Manuella Segan 
garantiu o melhor 
índice técnico da 

competição

Timão negocia volta de Paulinho
 Quando o elenco do 

Corinthians se apre-
sentar para a tempora-
da de 2022, em janeiro, 
uma das principais 
novidades deverá ser a 
presença de Paulinho. 
O jogador e seu empre-
sário, Giuliano Berto-
lucci, têm um acordo 
alinhavado com a di-
retoria do clube, mas o 
contrato ainda não foi 
assinado.

Paulinho, 33, res-
cindiu o acordo que 
tinha com o Al-Ahly, 
da Arábia Saudita, em 
setembro deste ano 
e está livre no merca-

fjszpak / Agência Corinthians

CÓPIA | Adson descoloriu o cabelo em homenagem a Róger Guedes, suspenso

do. O nome do possí-
vel reforço foi sugerido 
ao técnico Sylvinho no 
mês passado e ele con-

cordou. Paulinho atuou 
pelo clube de Parque 
São Jorge entre 2010 e 
2013.                | FOLHAPRESS

Nova Odessa realiza primeiro torneio 
regional de futebol society domingo
A Prefeitura de Nova Odessa promove neste domingo 
o 1º Torneio Regional de Futebol Society Feminino da 
cidade, a partir das 8h, no Estádio Natal Gazzetta, o 
“Campo do Progresso”. O ingresso será trocado por 1kg 
de alimento não perecível. As doações será revertidas a 
famílias vulneráveis da cidade.
A categoria em disputa é a livre, para meninas de todas 
as idades, com cada time jogando no estilo society, com 
7 titulares em campo. Os jogos são disputados em dois 
tempos de 12 minutos, e a final será em dois tempos de 
15 minutos. O gramado do Estádio Municipal terá suas 
faixas adaptadas para as medidas do futebol society.
Haverá entrega de troféus e medalhas para as 
vencedoras, além da premiação de goleira menos 
vazada e artilheira. A equipe da Associação Atlética 
Matsubara representará Nova Odessa no torneio, 
que contará com times de Piracicaba, Santa Bárbara 
d’Oeste, Americana, Limeira e Jaguariúna. 

O duelo em Caxias do 
Sul é determinante tam-
bém para a definição dos 
rebaixados para a Série B. 
O Juventude está na zona 
de descenso e briga pela 

permanência na Série A 
junto a Bahia e Grêmio. 
Para escapar da queda, o 
time de Caxias do Sul tem 
de vencer o Corinthians e 
torcer por um tropeço do 

Bahia contra o Fortaleza 
ou para o Cuiabá perder 
do Santos na Vila Belmi-
ro. Se o Juventude em-
patar, terá de torcer por 
derrota dos baianos. 
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